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Cienījamie Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata lasītāji!
Jelgavas pilsētai 2020.gads ir bijis izaicinājumu gads, kas iezīmējās ar iepriekš
nepieredzētu situāciju mūsu valstī un visā pasaulē – COVID 19 pandēmiju. Tas no pašvaldības
prasīja maksimālu koncentrēšanos uz krīzes situācijas risināšanu un precīzu, izsvērtu lēmumu
pieņemšanu. Skolēniem tika nodrošināts izglītības pakalpojums attālināti, meklēti atbalsta
mehānismi uzņēmējiem, kā arī nodrošināta pārtikas paku izsniegšana maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm. Bijām pirmā pašvaldība, kas visus pedagogus un izglītības iestāžu
darbiniekus nodrošināja ar daudzreiz lietojamām maskām. Attālināti esam nosvinējuši Jelgavas
755. dzimšanas dienu un nonākuši pie secinājuma, ka ikviens pārbaudījums ir attīstības
virzītājspēks.
2020.gadā daudz spēka, laika un cilvēkresursu prasīja cīņa par lielās pilsētas statusa
saglabāšanu Jelgavai – pēc iedzīvotāju skaita ceturtajai lielākajai pilsētai valstī - Zemgales
ekonomikas, izglītības un kultūras centram.
Taču, neskatoties uz lielajiem izaicinājumiem, būtiskas pārmaiņas ieviestas Jelgavas
infrastruktūrā, pilsētvidē rasti jauni viedo tehnoloģiju risinājumi, realizēti projekti, lai satiksmes
organizācija pilsētā kļūtu ērtāka un drošāka, pilsētas āra apgaismojums kļuvis ekonomiskāks un
videi draudzīgs.
Pašvaldībai bija svarīgi turpināt sakārtot infrastruktūru – iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai
un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai. Mums ir izdevies Jelgavu padarīt mūsdienīgāku,
sakoptāku un pievilcīgāku. Lielākie ielu infrastruktūras projekti, protams, ir Loka maģistrāles
pilnīga pārbūve, Neretas, Prohorova, un Garozas ielu rekonstrukcija. Šajos projektos kopumā
investēti vairāk kā 30 miljoni eiro. Loka maģistrālei veikta pārbūve gandrīz piecu kilometru
garumā un tai piegulošajiem ceļiem ieklāts asfaltbetona segums vairāk nekā sešu kilometru
garumā. Loka maģistrāles sakārtošana ir arī viens no priekšdarbiem, lai nākotnē izbūvētu
Ziemeļu tiltu, kas ir svarīgs ne tikai pilsētas drošībai, bet arī būtisks stratēģiskās un ekonomikas
attīstības jautājums. Būtiski uzlabota gājēju drošība Kalnciema ceļā no Rīgas ielas līdz Loka
maģistrālei. Veloceliņu kopgarums pilsētā ir pārsniedzis 35 kilometrus. Tāpat pilsētā esam
paplašinājuši centralizētos ūdens un saimnieciskās kanalizācijas tīklus.
Daudz darba ir paveikts 2020.gadā, daudzi jauni darbi ir uzsākti, tādēļ iesaku ikvienam
interesentam iepazīties ar Jelgavas pilsētas publisko pārskatu, kas sniedz ieskatu par norisēm
pilsētas saimnieciskajā, kultūras un sporta dzīvē. Mēs ikviens ar savu rīcību un darbiem
veidojam Jelgavu, tādēļ es aicinu ikvienu jelgavnieku būt aktīvam un iesaistīties pilsētas
izaugsmes veicināšanā!

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

A. Rāviņš
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1. JELGAVAS PILSĒTAS RAKSTUROJUMS
1.1. IEDZĪVOTĀJI
Iedzīvotāju skaits Jelgavā turpina samazināties - pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem uz 01.01.2021. Jelgavā reģistrēti 60 564 iedzīvotāji (uz 01.01.2020. – 60 798).
2020.gadā Jelgavā bija dzimuši 696 cilvēki (2019.gadā – 701), miruši 1007 cilvēki (2019.gadā –
793), dabiskais pieaugums pilsētā bija negatīvs – -311 cilvēki (2019.gadā – -88).
Iedzīvotāju skaits Jelgavā, gada sākumā

Avots: Pilsonības migrācijas lietu pārvalde

Jelgavas iedzīvotāju etniskais sastāvs praktiski ir nemainīgs – lielāko īpatsvaru veido
latvieši – 59,9%, krievi – 25,5%, baltkrievi – 4,9% un ukraiņi – 2,5%. Latviešu skaits ar katru
gadu nedaudz palielinās – 2021.gada sākumā, salīdzinot ar 2020.gada sākumu – par 72
cilvēkiem.
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Jelgavā 2021.gada sākumā

Avots: Pilsonības migrācijas lietu pārvalde
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Saskaņā ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2021.gada sākumā Jelgavā bija
62,7% iedzīvotāju darbspējas vecumā (37 993), 17,6% - līdz darbspējas vecumam (10 666),
19,7% - virs darbspējas vecuma (11 905). Pieaug demogrāfiskā slodze - bērnu un pensijas
vecuma iedzīvotāju attiecība pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaita izmaiņas
sadalījumā pa vecuma grupām (līdz, virs un darbspējas vecumā) var būtiski ietekmēt
tautsaimniecības izaugsmes potenciālu un radīt papildus slodzi pilsētas sociālajam budžetam
perspektīvā.

1.2. NODARBINĀTĪBA
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2020.gadā pilsētā strādāja 23 906 darba
ņēmēji, salīdzinot ar 2019.gadu, pilsētā strādājošo skaits samazinājies par 4,8% (-1193), ko var
izskaidrot ar Covid-19 pandēmijas ietekmi. Vislielāko Jelgavā strādājošo īpatsvaru joprojām
veidoja jelgavnieki – 52,3% no kopējā strādājošo skaita jeb 12 513 strādājošie, darba vietas
pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 8,3% un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 16,1% – Jelgavas
novadā, 5,2% – Ozolnieku novadā un 2,4% – Dobeles novadā deklarētie.
Jelgavā strādājošie pēc dzīves vietām 2019.-2020.g.
Darba ņēmēja
deklarētā dzīves vieta
Jelgava
Jelgavas novads
Rīga
Ozolnieku novads
Dobeles novads
Bauskas novads
Olaines novads
Tērvetes novads
Jūrmala
Auces novads
Saldus novads
Daugavpils
Tukuma novads
Liepāja
Citas teritorijas
Kopā

Darba ņēmēju
skaits 2019.gadā
12 921
3998
2409
1301
586
206
172
179
178
148
118
147
141
127
2362
25 099

Darba ņēmēju
skaits 2020.gadā
12 513
3838
1996
1236
580
184
187
148
166
146
122
157
121
121
2391
23 906

Izmaiņas
2020./2019., %, +/-3,2
-4,0
-17,1
-5,0
-1,0
-10,7
+8,7
-17,3
-6,7
-1,4
+3,4
+6,8
-14,2
-4,7
+1,2
-4,8

Avots: Valsts ieņēmumu dienesta dati

2020.gadā kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits saruka līdz 33 426, kas ir par 3,5% jeb
1225 nodarbinātajiem mazāk nekā 2019.gadā, t.sk. no tiem Jelgavā strādāja 37,4% (12 513)
jelgavnieku (2019.gadā – 12 921 bet Rīgā darba vietas bija atraduši 36,7% (12 261) Jelgavas
iedzīvotāju (2019.gadā – 12 730).
Darba tirgus ir tuvu savam potenciālam – 2019.gadā tas pietuvojās savam piesātinājuma
punktam, saglabājoties uz iekšzemes pieprasījumu vērstai nozaru attīstībai, taču darbspējīgo
iedzīvotāju skaita samazinājums ierobežo nodarbinātības tālāku pieaugumu un potenciālo
darbaspēka piedāvājumu, samazinoties arī brīvajām darbaspēka rezervēm.
Darba tirgus aktivitāti 2020.gadā būtiski ietekmēja Covid-19 koronavīrusa izplatības
ierobežošanai noteikto pasākumu kopums, kas būtiski ir ierobežojis ekonomiskās aktivitātes
gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs, visdziļāk skarot tādas nozares kā pasažieru pārvadājumi,
ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi,
mākslas un dažādas kultūras jomas, sports un citas nozares, kas tiešā veidā saistītas ar
iedzīvotāju pārvietošanos un pulcēšanos. Jāņem vērā, ka daudzās no minētajām jomām aktivitāte
5

var saglabāties zemā līmenī ilgstoši, līdz ar to daļa no darba vietām var tikt zaudētas pavisam.
Darba tirgu aizvien vairāk ietekmēs ekonomikas digitalizācijas tendences, kā arī izteiktā
nepieciešamība pēc darbaspēka produktivitātes pieauguma.
Līdz ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību un ekonomisko aktivitāšu sarukumu, pēc
desmit gadu stabila krituma bezdarba līmenis Latvijā un arī Jelgavā 2020.gadā atkal uzrādījis
pieaugumu. Vidējais bezdarba līmenis Jelgavā 2020.gadā bija 5% (2019.gadā - 3,5%), kas starp
republikas pilsētām bija trešais zemākais aiz Valmieras (4,2%) un Rīgas (4,7%). 2020.gada
beigās Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaitē bija 1265 Jelgavas iedzīvotāji –
par 32% jeb 404 cilvēkiem vairāk nekā 2019.gada beigās.
Reģistrētais bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits Jelgavā, 2020.gadā, pa mēnešiem

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras dati

Pēdējos gados, samazinoties bezdarba līmenim, pieauga strādājošo mēneša vidējā darba
samaksa gan Jelgavā, gan reģionos, gan valstī kopumā. 2020.gadā Jelgavā tā bija 1091 euro –
par 4,6% jeb 48 euro lielāka nekā 2019.gadā, tomēr zemāka nekā Rīgā, Valmierā, Liepājā,
Ventspilī. Līdz ar to augsti kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos
joprojām dodas uz Rīgu, kur vidējā darba samaksa ir visaugstākā starp valstspilsētām – 1341
euro. Darba samaksa ir nozīmīgs izmaksu konkurētspējas faktors, tāpēc darba samaksas
pieaugumam jābūt līdzsvarotam ar produktivitātes kāpumu, pretējā gadījumā tiek zaudēta
konkurētspēja, kas gala rezultātā nenodrošina noturīgu kopējo labklājības pieaugumu.
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Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa 2016.-2020.g., euro
(pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50)1

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Koronavīrusa pandēmijas laikā darba tirgū ir vērojami satricinājumi – daudziem
nodarbinātajiem būtiski samazinājies darba stundu daudzums, daži zaudējuši darbu pavisam, citi
tā arī nav ieguvuši iespēju sākt jaunu darbu vai turpināt iepriekšējo darba līgumu. Darba tirgus
attīstība Covid-19 laikā pastāvīgi mainās un pilnas skaidrības par šāda šoka ietekmi vēl nav.
Covid-19 otrā viļņa uzplaiksnījums rada jaunus nenoteiktības riskus par nākotni, piemēram,
darbiniekiem, kuri strādā uzņēmumos ar augstāku maksātnespējas risku, šādas bažas ir daudz
lielākas, kas attiecīgi ietekmē šo cilvēku patēriņu, uzkrājumus un dzīves līmeni. Tāpat
pandēmijas laika darba tirgus attīstība tieši ietekmē ienākumu nevienlīdzības plaisu, kuras
mazināšanai pēdējo gadu laikā tika pieliktas lielas pūles.
Turpmākā ietekme lielā mērā būs atkarīga no tā, cik ilgi saglabāsies ierobežojumi, kas
saistīti ar Covid-19 izplatību – jo ilgāk tie saglabāsies, jo augstāks darbavietu zaudējumu un
bezdarba pieauguma risks. Tādējādi ir svarīgi pieņemt savlaicīgus un mērķētus politikas
lēmumus, kas mazinātu sekas visvairāk apdraudētajām mājsaimniecību un uzņēmumu grupām,
lai tie pēc iespējas efektīvāk spētu pārvarēt krīzi un pielāgoties jaunajai pēc-Covid-19 ikdienai.

1.3. EKONOMIKA
Saskaņā ar Lursoft datiem 2020.gadā reģistrēts zemākais jaunu uzņēmumu skaits Latvijā
pēdējo 17 gadu laikā – 8938 jauni uzņēmumi – par 14,42% mazāk nekā 2019.gadā. Būtiski
samazinājies arī likvidēto uzņēmumu skaits - ja 2019.gada laikā Latvijā tika likvidēti ~24
tūkstoši uzņēmumu, kas bija līdz šim lielākais likvidēto uzņēmumu skaits viena gada laikā, tad
2020.gadā to skaits sarucis par 51%, samazinoties līdz 11,69 tūkstošiem likvidētu uzņēmumu
gada laikā. Pēdējo gadu likvidēto uzņēmumu lielais skaits saistīts ar to, ka turpinās darbs pie
uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav
veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas
valdes u.c. gadījumos, kas liecina, ka tā dalībniekiem vairs nav nolūka attīstīt biznesu.
2020.gadā Jelgavā reģistrēti 220 jauni uzņēmumi – par ~20% mazāk nekā 2019.gadā,
savukārt likvidēti 215 uzņēmumi – par ~53% mazāk nekā 2019.gadā. Jauno uzņēmumu skaita
kritums bija vērojams visās Latvijas lielajās pilsētās, izņemot Jēkabpili.
1

informācija par privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50 CSP netiek apkopota
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Valstspilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2017.-2020.g.
Pilsēta
Rīga
Daugavpils
Jelgava
Jēkabpils
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Valmiera
Ventspils
Kopā

2017
5335
290
247
78
273
300
101
80
86
6790

Reģistrēti uzņēmumi
2018
2019
2020
4451
5501
5106
234
250
208
259
274
220
73
63
71
279
294
262
278
273
227
73
91
90
98
90
83
93
117
87
6906
6557
5687

2017
9938
423
236
108
468
436
195
99
137
12 040

Likvidēti uzņēmumi
2018
2019
14 056
16 258
335
254
302
461
101
66
505
3676
429
385
114
91
157
225
143
285
16 142
18 391

2020
6902
265
215
70
229
326
80
87
101
8275

Avots: SIA „Lursoft”

Jelgavas uzņēmējdarbība aptver šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība,
transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c.
2019.gadā Jelgavā darbojās 4116 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (2018.gadā – 4103), t.sk. 2433
individuālie komersanti un komercsabiedrības (2018.gadā – 2419), t.i. 43 uzņēmumi uz 1000
iedzīvotājiem. Komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Jelgavā ar katru gadu palielinās, līdzīga tendence ir valstī kopumā un reģionos.
Saskaņā ar SIA „Lursoft” datiem lielākie uzņēmumi pēc strādājošo skaita Jelgavā
2020.gadā bija: valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” – 521 strādājošais, SIA „Jelgavas pilsētas
slimnīca” – 512, SIA “AKG Thermotechnik Lettland” – 285 (2019.g.), SIA ”Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde” – 229, SIA “Jelgavas poliklīnika” – 210, SIA „KULK” – 188
(2019.g.) strādājošie, SIA „Luwo” – 159, SIA „Jelgavas Tipogrāfija” – 156, SIA “Zemgales
veselības centrs” – 132, SIA “Jelgavas autobusu parks” – 110 strādājošie.
Viens no lielākajiem darba devējiem Jelgavā ir arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
kurā uz 01.10.2020. strādāja 1129 darbinieki (uz 01.10.2019. – 1158), t.sk. akadēmiskais
personāls un vieslektori – 482 jeb 43% no LLU kopējā personāla.
TOP 25 Jelgavas uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā
Nr.
p.k.

Uzņēmums

1.

SIA
. “Agerona”

2.

SIA “Latvijas Piens”
SIA “Avena Nordic
Grain”

3.

4.

SIA “Jelgavas pilsētas
slimnīca”

5.

SIA “Baltyre Latvia”

6.

SIA "Jelgavas tipogrāfija"

7.

SIA “DGM Baltic”

8.

SIA "Universāls LTD"

9.

SIA “LUWO”

10.

SIA “Pēterkoks”

11.

SIA “Haugaard Baltic”

Nozare
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas
un lopbarības vairumtirdzniecība
Piena pārstrāde un siera ražošana
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas
un lopbarības vairumtirdzniecība
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras
un citu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanas koordinēšana,
izņemot sociālo apdrošināšanu
Automobiļu rezerves daļu un
piederumu vairumtirdzniecība
Cita veida izdevumu iespiešana
Uzglabāšana un noliktavu
saimniecība
Automobiļu virsbūvju ražošana,
piekabju un puspiekabju ražošana
Citu mēbeļu ražošana
Kokmateriālu un būvmateriālu
vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
8

Apgrozījums,
euro

pret
2019

Darbinieku
skaits

110 438 710

23%

16

33 635 676

23%

87

27 751 946

31%

2

13 588 326

14%

512

13 310 423

5%

22

10 339 784

-11%

156

8 350 301

49%

5

7 610 845

-6%

76

7 168 201

30%

159

6 845 319

-6%

14

6 427 336

14%

65

Nr.
p.k.
12.
13.

Uzņēmums
SIA “Fero M”
SIA “Jelgavas autobusu
parks”

14.

SIA “Mitau Motors”

15.

SIA “Mitau Steel”

16.

SIA “MCM Timbers”

17.

SIA “SFM Latvia”

18.

SIA “Jelgavas poliklīnika”
SIA “Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde”
SIA “Jelgavas komunālie
pakalpojumi”

19.
20.
21.

SIA “Jelgavas tirgotājs”

22.

SIA “Jelgavas ūdens”
SIA “Zemgales veselības
centrs”

23.
24.

SIA “MERCO LINKS”

25.

SIA “Flora”

Nozare
Šķirotu materiālu pārstrāde
Pilsētas un piepilsētas pasažieru
sauszemes pārvadājumi
Automobiļu un citu vieglo
transportlīdzekļu pārdošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Kokmateriālu, būvmateriālu un
sanitārtehnikas ierīču
vairumtirdzniecība
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Vispārējā ārstu prakse
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par
atlīdzību vai uz līguma pamata
Atkritumu savākšana (izņemot
bīstamos atkritumus)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod
pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Specializētā ārstu prakse
Kokmateriālu, būvmateriālu un
sanitārtehnikas ierīču
vairumtirdzniecība
Namdaru un galdniecības
izstrādājumu ražošana

Apgrozījums,
euro
6 420 154

pret
2019
-1%

Darbinieku
skaits
26

6 149 183

-3%

110

5 602 578

1%

9

5 455 895

13%

66

5 301 838

-31%

12

5 285 319

-5%

73

4 294 031

3%

210

4 009 304

-4%

229

3 974 301

7%

96

3 962 193

2%

57

3 824 204

1%

103

3 568 288

7%

132

3 381 954

-20%

18

3 053 721

-7%

103

Avots: SIA „Lursoft” datu bāze

Covid-19 radītās ekonomiskās krīzes seku mazināšanai ieviesti dīkstāves pabalsti
uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, pabalstus
neapliekot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
Jaunu komersantu izveidei un esošo attīstībai tiek īstenoti dažādi atbalsta mehānismi,
t.sk. biznesa inkubatora pakalpojumi, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra piedāvātās
apmācības, informatīvais un konsultatīvais atbalsts u.c. Pašvaldība turpina īstenot Eiropas
Savienības līdzfinansētus projektus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās tehniskās
infrastruktūras uzlabošanai industriālajās teritorijās un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanai
Vecpilsētā, kas veicinās jaunu darba vietu radīšanu pilsētā.
Jelgava ir industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējošās nozares ir
metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, pārtikas ražošana, plastmasu pārstrāde. Pēdējos gados
ekonomiskā aktivitāte apstrādes rūpniecībā strauji palielinājās, ko veicināja gan uzņēmēju spēja
palielināt konkurētspēju, gan pieprasījuma dinamika lielākajos eksporta tirgos – ES un NVS
valstīs, kā arī būvniecības sektorā.
Neskatoties uz ieilgušo pandēmijas ietekmi, apstrādes rūpniecība turpina attīstīties. Dati
liecina, ka Covid-19 izraisītā krīze gan Eiropas Savienībā, gan pārējos Latvijai un Jelgavai
svarīgos noieta tirgos apstrādes rūpniecības rādītājus ietekmēja diezgan minimāli. Dažām
apstrādes rūpniecības nozarēm veicas labāk, piemēram, kokapstrādei un ķīmiskai rūpniecībai,
citās, kā pārtikas ražošanai, situācija nav tik iepriecinoša.
Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide 2020.gadā (216,46 milj. euro),
salīdzinot ar 2019.gadu (220,03 milj. euro), samazinājās tikai nedaudz - par 1,6%, produkcijas
apgrozījums 2020.gadā (225,78 milj. euro), salīdzinot ar 2019.gadu (226,85 milj. euro),
samazinājās par 0,5%. Apstrādes rūpniecībai joprojām ir potenciāls attīstībai, it īpaši uz
eksporta apjomu pieauguma rēķina. 2020.gadā eksporta īpatsvars palielinājās līdz 63,4% no
produkcijas apgrozījuma (2019.gadā – 62,5%), savukārt, apgrozījums vietējā tirgū attiecīgi
9

nedaudz samazinājās – līdz 36,6%, salīdzinot ar 37,5% 2019.gadā. Līdz ar to var secināt, ka par
spīti būtiskam ārējā pieprasījuma kritumam un vājai ekonomiskai aktivitātei Covid-19 ietekmē,
Latvijas un Jelgavas preču eksports turpina izaugsmi.
Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums un eksporta īpatsvars Jelgavā,
2014.-2020.g., tūkst. euro 2

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Jelgavas TOP 40 apstrādes rūpniecības uzņēmumu apgrozījums 2020.gadā kopā veidoja
217,68 milj. euro, savukārt eksports veidoja 65% no produkcijas apgrozījuma.
Uzņēmumu TOP 40 apstrādes rūpniecībā Jelgavā 2020.gadā (alfabētiskā secībā)
Uzņēmuma nosaukums
SIA “AB Baltic Investment”
SIA “AKG Thermotechnik
Lettland”
SIA “Autohim”
AS “Baltijas Gumijas
Fabrika”

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

Apgrozījums,
euro

Nodarbināto
skaits

1 776 155 ** 

67

33 047 007 * 

285



15

Citu gumijas izstrādājumu ražošana

1 592 692 * 

50 

SIA “Berling”

Spēļu un rotaļlietu ražošana

1 664 379



93

SIA “Chocolette
Confectionary”

Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto
konditorejas izstrādājumu ražošana
Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana,
namdaru un galdniecības izstrādājumu
ražošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana,
izņemot apģērbu, tauvu, virvju, auklu un
tīklu ražošana
Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu
ražošana; dzīvojamo un nedzīvojamo ēku
būvniecība
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un

2 634 095* 

87

9 092 007* 

56

5 520 739* 

10

1 458 781



83

1 342 632



31

1 263 265
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SIA “Cross Timber Systems”
SIA “Egra Steel Industry”
SIA “Elas Baltic”
SIA “Elrrik”
SIA “Etic”
2

Nozare

729 347

dati aptver ekonomiski aktīvos uzņēmumus, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai
rūpniecības produkcijas apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 500 tūkst. euro un vairāk
10

Uzņēmuma nosaukums

SIA “Evopipes”
SIA “Ferroplan”
SIA “Flora”
SIA “Haugaard Baltic”
SIA “Igates Betons”
AS “Jelgavas Mašīnbūves
Rūpnīca”
SIA “Jelgavas tipogrāfija”
SIA “Kimss un Ko”
SIA “Latvijas piens”
SIA “Locitech Production”
SIA “Lux-apģērbs”
SIA “Luwo”
SIA “LV Elements”
SIA “Marks M”
SIA “Mārīte”
SIA "Mitau DM"
SIA “Mitau Steel”
SIA “NCC Shaft”
SIA “SFM Latvia”
SIA “Signum”
SIA “Skonto Concrete
Cladding”
SIA “Texora”
SIA “Transportbetons MB”
SIA “TS Rīga”
SIA “Universāls LTD”
SIA “VT East”
SIA “Zemgales Tehnoloģijas
Centrs”
SIA “ZN Metals”
SIA “Why Recycle”

Nozare
puspiekabju ražošana. Ražošanas iekārtu un
ierīču uzstādīšana
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu
ražošana
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
Namdaru un galdniecības izstrādājumu
ražošana, zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Gatavo betona maisījumu ražošana;
būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu
ražošana
Citur neklasificētu universālu iekārtu
ražošana
Cita veida izdevumu iespiešana
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde
un konservēšana
Piena pārstrāde un siera ražošana
Mehāniskā apstrāde
Darba apģērbu ražošana
Citu mēbeļu ražošana
Namdaru un galdniecības izstrādājumu
ražošana
Matraču ražošana
Pārējo virsdrēbju ražošana
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu
ražošana; sūkņu un kompresoru ražošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošana
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu
ražošana
Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu
ražošana
Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
Gatavo betona maisījumu ražošana
Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un
velmēšana; pulvermetalurģija
Automobiļu apkope un remonts; automobiļu
virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju
ražošana
Mehāniskā apstrāde
Namdaru un galdniecības izstrādājumu
ražošana
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana.
Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās

Apgrozījums,
euro

Nodarbināto
skaits

31 199 680*

120

997 167* 

20

3 053 721 

103



65

1 676 842 

19 



60

10 339 784 

156

1 077 957 

23

33 635 676 
5 972 277 * 
514 987

7 168 201 

87
94
40
159 

1 615 787 *

21

2 710 392 
214 887


84
23



2

5 455 895 

66

2 895 214 

30

5 285 319 

73

1 905 894 *

36

6 427 336

646 690

312 568

845 121



34

1 238 887 
18 614 129 

29
88

2 246 341 

34

7 610 845 

76

1 193 555 

27

2 121 585 

26

9 001 482* 

91

1 737 455* 
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*Uz 21.05.2021. Lursoft datu bāzē pieejami dati tikai par 2019.gadu
** Uz 21.05.2021. Lursoft datu bāzē pieejami dati tikai par 2018.gadu
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Lursoft

Pašvaldībai turpinot mērķtiecīgi attīstīt industriālo teritoriju inženiertehnisko
infrastruktūru un valstij nodrošinot dažādus atbalsta instrumentus komersantiem, var tikt sniegts
būtisks ieguldījums arī turpmākai ražošanas attīstībai. Taču jāņem vērā Covid-19 izplatības
sekas, kas ir daudzšķautņainas, koronavīrusa izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu
11

kopums 2020.gadā būtiski ierobežoja ekonomiskās aktivitātes gandrīz visās tautsaimniecības
nozarēs, un nav skaidrs, kā tas galu galā ietekmēs pasaules, Latvijas un Jelgavas ekonomiku
ilgākā laika posmā.
Koronavīrusa epidēmija rada bezprecedenta izaicinājumus pasaules un Latvijas
ekonomikai. Covid-19 ietekme būs vērojama gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs, paredzama
iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes samazināšanās, īpaši starp jauniešiem un iedzīvotājiem
pensijas/ pirms pensijas vecumā, bet vissmagāk cietīs krīzes tiešā veidā skartās nozares.
Covid-19 krīzes pārvarēšanai nepieciešama tautsaimniecības transformācija, īstermiņā
nodrošinot nepieciešamo valsts atbalstu uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu un kapitāla pieejamības
veicināšanai, tādējādi ļaujot tiem ātrāk pārvarēt krīzes sekas un atgriezties pie izaugsmes.
Savukārt, vidējā un ilgtermiņā galvenais Latvijas ekonomikas izaugsmes dzinulis joprojām
saglabājas ienākumu pieaugums no eksporta un eksporta iespēju paplašināšanās, kā arī spēja
iekļauties starptautiskās produktu ķēdēs ar augstākas pievienotās vērtības produkciju.
Fundamentāls priekšnosacījums izaugsmei gan vidējā, gan ilgtermiņā ir ekonomikas
konkurētspējas priekšrocību balstīšana uz tehnoloģijām, ražošanas efektivitāti, inovācijām,
digitalizāciju, kā arī spējai pielāgoties un izmantot globālo pārmaiņu radītās iespējas.
Tikmēr Covid-19 krīze ir ietekmējusi sabiedrības paradumu maiņu, radot jaunas iespējas
un vajadzības darba tirgū. Būtiski ir pieaugusi dažādu IKT risinājumu izmantošana ikdienas
dzīvē, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru attālinātā darba, mācību, iepirkšanās, preču
piegāžu un citu procesu nodrošināšanai. Daudzi no šiem procesiem paver jaunu sabiedrības
attīstības posmu un visdrīzāk saglabāsies arī pēckrīzes periodā. Tāpat sagaidāms, ka mazāk
skartās nozares atgūsies ātrāk un būs galvenais dzinulis ekonomikas iziešanai no dīkstāves.
Turklāt 2020.gada izskaņā daudzus Latvijas ražotājus sasniedza pozitīvas ziņas, jo tika
pieņemts ar bažām gaidītais Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un
sadarbības līgums, kas attiecībā uz preču tirdzniecību paredz nulles tarifus pilnīgi visām ES un
Apvienotajā Karalistē ražotām precēm, kas nozīmē, ka Latvijas ražotājiem netiks piemēroti tarifi
eksportam uz Apvienoto Karalisti. 2019.gadā Apvienotā Karaliste bija sestais nozīmīgākais
Latvijas tirdzniecības partneris, veidojot 5,6% no kopējā preču eksporta jeb 727 miljonus euro,
tādējādi ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības līgums padarīs labvēlīgākus
tirdzniecības nosacījumus, kā arī stimulēs pieprasījumu pēc Latvijā ražotām precēm.
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2. PAMATINFORMĀCIJA PAR JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBU
2.1. PĀRVALDE, PERSONĀLS, PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS
UN DARBĪBAS UZLABOŠANAI
Jelgavas pilsētas pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības
kompetencē esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts
normatīvo aktu prasības un pilsētas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības galvenais uzdevums – būt par pilsētas ilgtspējīgas attīstības iniciatoru un
koordinatoru un sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets ir pamats stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Pašvaldības budžeta politikas mērķis ir nodrošināt pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos
finanšu resursus, koordinēt to izlietošanu un saglabāt budžeta stabilitāti, sekmējot ieņēmumu un
izdevumu līdzsvaru.
Galvenās pašvaldības aktivitātes 2020.gadā bija saistītas ar pašvaldības pamatfunkciju
izpildi, kā arī ārvalstu finanšu resursu piesaisti pilsētas infrastruktūras attīstībai. Pašvaldības
īstenotās budžeta programmas detalizēti atspoguļotas pārskata 4.sadaļā un 1.pielikumā.
Jelgavas pilsētas dome ir pilsētas lēmējinstitūcija, kuras darbību reglamentē Latvijas
Republikas likums „Par pašvaldībām”, Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra
saistošie noteikumi Nr.19-19 „Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums” un citi normatīvie akti.
Jelgavas pilsētas domi veido 15 deputāti.
Pēc 2017.gada pašvaldību vēlēšanām Jelgavas pilsētas domes darbu vada domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš (Zaļo un Zemnieku savienība), domes priekšsēdētāja vietnieki –
Rita Vectirāne (Zaļo un Zemnieku savienība) un Jurijs Strods (Nacionālā apvienība).
2020.gadā notikušas 20 domes sēdes, tajā skaitā 8 ārkārtas sēdes. Ņemot vērā Covid-19
izplatību un noteiktos ierobežojumus, 11 domes sēdes notika attālinātā – videokonferences
režīmā. Domes sēdēs izskatīts un pieņemts 301 lēmums, izdoti 41 saistošie noteikumi (tajā
skaitā arī veiktie grozījumi saistošajos noteikumos).
Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Jelgavas pilsētas
domes sēdēs, darbojas četras pastāvīgās deputātu komitejas, un 2020.gadā notikušas 43
pastāvīgo komiteju sēdes, kurās izskatīti 337 jautājumi un pieņemts 51 lēmums, t.sk.:
 Finanšu komitejas sēdēs izskatīts 161 jautājums, pieņemti 19 lēmumi;
 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteju sēdēs izskatīts 31 jautājums, pieņemti
6 lēmumi;
 Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdēs izskatīti 47 jautājumi, pieņemti 12 lēmumi;
 Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēdēs izskatīts 41 jautājums un pieņemti
5 lēmumi;
 komiteju kopīgajās sēdēs izskatīti 57 jautājumi un pieņemti 9 lēmumi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem pēc pašvaldību
vēlēšanām izveidotas un 2020.gadā darbojās 35 pastāvīgās komisijas un nodibinājumi
pašvaldības darba nodrošināšanai. Komisiju nolikumus un sastāvu apstiprina ar domes lēmumu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības funkcijas realizē izpildinstitūcija – pašvaldības
administrācija, kuru vada pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
PERSONĀLS
Jelgavas pilsētas pašvaldības mērķi un funkcijas, salīdzinoši ar 2019.gadu nav mainījušies,
un tie būtu - ievērojot valsts normatīvos aktus un iedzīvotāju intereses, būt par pilsētas
ilgtspējīgas attīstības iniciatoru un koordinatoru, sekmējot iedzīvotāju dzīves un infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanu.
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2020.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas organizatoriskajā struktūrā ir
notikušas nelielas izmaiņas, atsevišķās struktūrvienībās darbinieku skaits mainījās (skatīt tabulu)
atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem un darba apjomiem – kopējais amata vietu skaits palielinājās
par 1,1% jeb 2 amata vietām, darbā tika pieņemts 31 darbinieks, no darba atbrīvoti 26
darbinieki.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas amata vietu skaits 2019.-2020.g.
Amata vietas
uz 31.12.2019.
6
46
6
7
15
14
16
10
7
10
8
16
14
175

Struktūrvienības nosaukums
1. Vadība
2. Administratīvā pārvalde
3. Audita pārvalde
4. Sabiedrisko attiecību pārvalde
5. Pašvaldības īpašumu pārvalde
6. Informācijas tehnoloģiju pārvalde
7. Būvvalde
8. Finanšu nodaļa
9. Dzimtsarakstu nodaļa
10. Sabiedrības integrācijas pārvalde
11. Iepirkumu pārvalde
12. Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
13. Projektu ieviešanas personāls
Kopā

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

+/+1
+6
+1

+1
-7
+9/-7

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

No Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem 69,94% bija sievietes,
30,05% - vīrieši.
Vecumā līdz 30 gadiem bija 6,04% darbinieku, no 31 līdz 40 gadiem – 27,16% darbinieku,
no 41 līdz 50 gadiem – 25,43% darbinieku, virs 51 gadiem – 43,35% darbinieku.
Vidējā izglītība bija 21,38% darbinieku, augstākā izglītība 76,87% darbinieku, no tiem 28,90%
ieguvuši maģistra grādu, 1,73% mācās augstskolā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku skaitliskais un
kvalitatīvais sastāvs 2020.gadā
Izglītība

Darbinieku vecums

Darbinieki

Līdz 30
gadiem
darbinieki

No 31 līdz 40
gadiem
darbinieki

No 41 līdz
50 gadiem
darbinieki

Virs 51
gada
darbinieki

Vidējā

Augstākā

Maģistrs

Mācās
augstskolā

7

47

44

75

37

133

50

3

Vīr.

Siev.

52

121

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto pastāvīgo funkciju veikšanai Jelgavas pilsētas
pašvaldībā darbojās šādas iestādes:
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu amata vietu skaits 2019.-2020.g.
Iestādes nosaukums
Pašvaldības iestāžu centralizētā
grāmatvedība
Jelgavas Izglītības pārvalde

Vadītājs

Amata vietu skaits
uz
uz
31.12.2019. 31.12.2020.

+/-

Kristīne Umbraško

11

11

0

Gunta Auza

39

39

0

14

Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa
Pilsētsaimniecība
Kultūra
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Sporta servisa centrs
Jelgavas pilsētas pašvaldības policija
Jelgavas pilsētas pašvaldības
operatīvās informācijas centrs
Zemgales Info

Sarmīte Vīksna

41

41

0

Rita Stūrāne
Irisa Guntra
Turčinska
Māris Mielavs
Mintauts Buškevics

117

116

-1

10

10

0

54
145

54
151

0
+6

Gita Grase

35

36

+1

Lāsma Zariņa
Anda Iljina
Juris Kaminskis
Viktors Vanags

43
15
25
178

44
16
25
180

+1
+1
0
+2

Gints Reinsons

15

14

-1

Jānis Kovaļevskis

8

-

-8

736

737

+11/-10

Kopā
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS UN DARBĪBAS UZLABOŠANAI
Lai nodrošinātu klientu apmierinātību, kvalitatīvu iekšējo vidi, darbību un komunikāciju,
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā kopš 2005.gada ir ieviesta sertificētā Integrētās
vadības sistēma (turpmāk – IVS), kura tiek uzturēta un pilnveidota saskaņā ar ISO 9001:2015
“Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.” un ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas.
Prasības un vadlīnijas lietošanai.” standartu prasībām.
Kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt klienta apmierinātību ar saņemto produktu vai
pakalpojumu. Regulāra mērķu noteikšana un pārskatīšana palīdz analizēt sasniegtos rezultātus,
noskaidrot iespējamos kļūdu cēloņus un veikt nepieciešamās darbības, lai pilnveidotos. Tāpat
jānovērtē riski, kas saistīti ar rezultātu sasniegšanu un darbību izpildi. Kvalitātes mērķis
“Samazināt administratīvo slogu” noteikts ilgtermiņā, veicot ikgadējo monitoringu atbilstoši
politikai un procesiem, tehniskām iespējām, pieejamiem finanšu resursiem un tas saistīts ar
pakalpojumu atbilstību un klientu apmierinātības paaugstināšanu.
Lai identificētu un izvērtētu iestādes darbības ietekmi uz vidi ir izveidota un tiek uzturēta
procedūra “Vides aspektu identifikācija, to nozīmīguma izvērtēšana, mērķu noteikšana un
programmu izstrāde”. Būtiskiem vides aspektiem tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi, ņemot vērā
normatīvo aktu u.c. prasības, iestādes finansiālās un tehnoloģiskās iespējas, kā arī ieinteresēto
pušu viedokļus. Vides mērķu un uzdevumu realizēšanai ir izstrādātas 2 vides pārvaldības
programmas:
1) samazināt datu apstrādes procesā izmantoto resursu daudzumu un veicināt atkritumu
šķirošanu, nepārsniedzot datu apstrādei izmantoto papīra daudzumu 2020.gadā salīdzinot ar
2016.gadu;
2) uzlabot pilsētvides kvalitāti, samazinot kritisko (nepabeigto, bīstamo, avārijas) ēku
skaitu pilsētā (no 2015. līdz 2020.gadam katru gadu ne mazāk kā par 10%).
Kvalitātes un vides mērķu izpilde tiek kontrolēta, un katru gadu informācija apkopota
Integrētās vadības sistēmas pārskata protokolā.
2020.gadā pašvaldības administrācijas struktūrvienībās identificēts 101 process, no tiem
48 procesi ir noteikti kā struktūrvienību raksturīgākie.
Pašvaldības administrācijā ieviesto Integrēto vadības sistēmu atbilstoši standartu prasībām
uztur un pilnveido ar izpilddirektora rīkojumu izveidotas Integrētās vadības sistēmas uzturēšanas
un pilnveidošanas darba grupas, kurās 2020.gadā darbojās 31 administrācijas darbinieks.
2020.gadā notika 10 darba grupu sanāksmes, t.sk.4 – attālināti.
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Lai pārbaudītu atbilstību Integrētās vadības sistēmas ISO 9001:2015/ISO14001:2015
standartu prasībām, sistēmas efektivitāti un atbilstību praktiskajām darbībām pašvaldības
administrācijā ir izstrādāta un uzturēta procedūra “Iekšējais audits” un apmācīti iekšējie auditori.
2020.gadā pašvaldības administrācijā darbojās 12 iekšējie auditori, kuri noauditēja 41 procesu,
31 procesam - ieteiktas uzlabojuma darbības. Auditoru ieteikumi tika izvērtēti un veiktas
izmaiņas. Neatbilstības iekšējo auditu laikā netika konstatētas. Ņemot vērā ārkārtas situāciju,
izvērtējot riskus, radījusies nepieciešamība mainīt pieeju arī iekšējo auditu veikšanā un 13 auditi
veikti attālināti. Iekšējais audits ir noderīgs instruments ne tikai ikdienas darbā, bet arī
organizācijas pilnveidošanā.
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017.gada martā sertificēta atbilstoši LV EN ISO50001:2012
standarta prasībām – energopārvaldība Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās un
publiskais apgaismojums.
2020.gada februārī SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori veica Integrētās vadības sistēmas
pārsertifikācijas auditu, auditējot kopumā 40 administrācijas darbiniekus un Jelgavas pilsētas
pašvaldības energopārvaldības sistēmas resertifikācijas auditu. Audita laikā neatbilstības netika
konstatētas, novērojumi un pilnveides iespējas dokumentētas audita atskaitē. Ārējie auditori
apliecināja, ka organizācijas darbība un procesi atbilst sertificētajai sfērai un sistēmas ir
efektīvas. Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti pievienojas Latvijas labākajiem uzņēmumiem,
kas sertificēti kā atbilstoši starptautisku standartu prasībām.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā 2020.gadā vērsušies vairāk nekā 10670 (dati no rindu reģistratora)
iedzīvotāji.
2020.gadā Klientu apkalpošanas centrā un Kancelejā saņemto iesniegumu skaits ir
samazinājies. Saņemti 15 058 fizisku un juridisku personu iesniegumi, kas salīdzinājumā ar
2019.gadu (17 512) ir par 14,01% (par 2454) mazāk.
2020.gadā ir samazinājies gan no fiziskām personām, gan no juridiskām personām
saņemto iesniegumu skaits. Fiziskas personas 2020.gadā iesniegušas 3602 iesniegumus, kas ir
par 28,32% (par 1423) mazāk nekā 2019.gadā (5025). No juridiskām personām 2020.gadā
saņemti 11142 iesniegumi, salīdzinājumā ar 2019.gadu (12372) to skaits samazinājies par 9,94%
(par 1230).
Pretēji iepriekšējiem gadiem, palielinājies apmeklētāju skaits pieņemšanās pie Jelgavas
pilsētas administrācijas amatpersonām un vadības un vadošajiem speciālistiem. 2020.gadā pēc
iepriekšēja pieraksta vērsušies un jautājumus risinājuši 314 apmeklētāji. Salīdzinot ar 2019.gadu
(115) apmeklētāju skaits pieņemšanās palielinājies par 173,04% (par 199).
Klientu apkalpošanas centrā 2020.gadā saņemtas 8 pateicības un 276 sūdzības. Gan
pateicību, gan sūdzību skaits salīdzinājumā ar 2019.gadu (6 pateicība un 224 sūdzības) ir
palielinājies. Saņemto pateicību skaits ir palielinājies par 33,33% (par 2), savukārt saņemto
sūdzību skaits par 23,21% (par 52). Ierosinājumu un priekšlikumu žurnālā 2020.gadā veikts
viens ieraksts (pateicība).
2020.gadā pabeigta pašvaldības administrācijas pakalpojumu aprakstu publicēšana Valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Savukārt, esošie Jelgavas pilsētas pašvaldības sniegtie
pakalpojuma apraksti Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un Valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv tiek uzturēti un aktualizēti atbilstoši situācijai.
2020.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 “Valsts
pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 24.punktam, veikta
pašvaldības administrācijas sniegto pakalpojumu izpildes rādītāju uzskaite. Pēc iegūtajiem
datiem var secināt, ka 53% no visiem pašvaldības administrācijas pakalpojumiem tika pieprasīti
elektroniski un 41% - klātienē.
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2.2. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS
2020.gada sākumā un arī beigās Jelgavas pilsētas pašvaldība bija dalībniece 13
kapitālsabiedrībās, t.sk. 7 kapitālsabiedrībās Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederēja 100%
kapitāla daļas (turpmāk – pašvaldības kapitālsabiedrības), 3 kapitālsabiedrībās Jelgavas pilsētas
pašvaldībai bija kontrolējošā ietekme (kapitāla daļu (akciju) īpatsvars virs 50%) un 3
kapitālsabiedrībās kapitāla daļu īpatsvars bija zem 50% (turpmāk – līdzdalības
kapitālsabiedrības).
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite kapitālsabiedrību pamatkapitālos Jelgavas pilsētas
pašvaldībā tiek veikta pēc pašu kapitāla metodes. 2020.gada beigās Jelgavas pilsētas pašvaldības
ilgtermiņa ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālos 51 151 600 euro veidoja euro un
salīdzinājumā ar 2020.gada sākumu ieguldījumu apjoms kapitālsabiedrību pamatkapitālos
pieaudzis par 711 509 euro jeb 1,39%.
2020.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība veikusi šādus ieguldījumus kapitālsabiedrību
pamatkapitālos:
 SIA “JELGAVAS ŪDENS” – ieguldījums 24 174 euro (ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas tīklu izbūves Kronvalda ielas iebrauktuvē, no Kronvalda ielas tīkla līdz
nekustamajam īpašumam Kronvalda ielā 19A, Jelgavā, nodrošināšanai);
 SIA “Jelgavas poliklīnika” – ieguldījums 125 692 euro (50 000 euro poliklīnikas 1.stāva
reģistratūras telpu pārbūves projekta izstrādei un 50 000 euro poliklīnikas ēkas pamatu
hidroizolācijas un lietus kanalizācijas tīklu renovācijas darbiem, 25 692 euro poliklīnikas
ēkas pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošanas, inženiertīklu atjaunošanas un
teritorijas sakārtošanas darbu veikšanai), tajā skaitā ieguldījums 25 692 euro apmērā
2020.gada 31.decembrī vēl nebija reģistrēts Uzņēmumu reģistrā;
 SIA “Jelgavas poliklīnika” – 16 000 euro mantiskais ieguldījums (nekustamais īpašums
Sudrabu Edžus ielā 10B, Jelgavā), lai nodrošinātu ērtāku piekļuvi ārstniecības
pakalpojumu sniegšanas vietai, paplašinot autostāvlaukumu;
 SIA ”ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS” – ieguldījums 701 392 euro (aizdevuma
procentu un aizdevuma pamatsummas apmaksai, nekustamo īpašumu uzturēšanai), tajā
skaitā ieguldījums 19 057 euro apmērā sporta spēļu zāles ēkas siltumapgādes trases
remontam 2020.gada 31.decembrī vēl nebija reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.6/10 “Par nekustamo
īpašumu Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā” un SIA ”ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”
2019.gada 5.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.02/2019) Jelgavas
pilsētas pašvaldība 2020.gadā veikusi SIA “ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”
pamatkapitāla samazinājumu par 111 000 euro, pārņemot kapitālsabiedrībai piederošu
nekustamo īpašumu Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā, kas netiek izmantots kapitālsabiedrības
darbības nodrošināšanai.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats

5

6

7

Kopā pašvaldības kapitālsabiedrībās:

Pašvaldības
kapitāla īpatsvars
%

4

Pašvaldības
ieguldījums euro

3

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

Summa euro

2

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca “
Nr.41703007038
Reģ.KR 11.11.2003.
Brīvības bulvāris 6, Jelgava

Pašvaldības
ieguldījuma izmaiņas
(+;-) euro

Pašvaldības
kapitāla īpatsvars
%

1

Kapitālsabiedrības nosaukums,
reģistrācijas Nr., datums un juridiskā
adrese

Pašvaldības
ieguldījums euro

N.p.k.

Reģistrētais pamatkapitāls uz 31.12.2020.

Summa euro

Reģistrētais pamatkapitāls uz 01.01.2020.

Pašvaldības ieguldījuma
palielinājuma/samazinā
juma procents

Pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā un izmaiņas 2020.gadā

3 075 539

3 075 539

100,00

3 075 539

3 075 539

100,00

-

-

1 279 506

1 279 506

100,00

1 279 506

1 395 506

100,00

+116 000

+8,31

622 366

622 366

100,00

622 366

622 366

100,00

-

-

1 486 346

1 486 346

100,00

1 486 346

1 486 346

100,00

-

-

10 481 000

10 481 000

100,00

10 481 000

10 505 174

100,00

+24 174

+0,23

197 621

197 621

100,00

197 621

197 621

100,00

-

-

2 845

2 845

100,00

2 845

2 845

100,00

-

-

17 145 223

17 145 223

x

17 285 397

17 285 397

x

+140 174

+0,81

18

12

13

Kopā līdzdalības kapitālsabiedrībās:

Pavisam:

Pašvaldības ieguldījuma
palielinājuma/samazinā
juma procents

Pašvaldības
kapitāla īpatsvars
%

11

Pašvaldības
ieguldījums euro

10

Summa euro

9

AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums"
Nr.41703001340
Reģ.KR 12.06.2003.
Pasta iela 47, Jelgava
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
Nr.43603022128
Reģ. KR 27.09.2004.
Dobeles šoseja 34, Jelgava
SIA "Zemgales olimpiskais centrs"
Nr.43603019077
Reģ. KR 05.05.2003.
Kronvalda iela 24, Jelgava
SIA "Jelgavas tirgus"
Nr.43603007966
Reģ. Kr. 07.04.2003.
Uzvaras iela 56, Jelgava
SIA "Sporta komplekss "Zemgale"”
Nr.43603012859
Reģ. KR 29.09.2003.
Rīgas iela 11, Jelgava
AS "Amo plant"
Nr.43603023960
Reģ.KR 21.06.2005.
Blaumaņa iela 28-3, Rīga

Pašvaldības
ieguldījuma izmaiņas
(+;-) euro

Pašvaldības
kapitāla īpatsvars
%

8

Kapitālsabiedrības nosaukums,
reģistrācijas Nr., datums un juridiskā
adrese

Pašvaldības
ieguldījums euro

N.p.k.

Reģistrētais pamatkapitāls uz 31.12.2020.

Summa euro

Reģistrētais pamatkapitāls uz 01.01.2020.

24 713 664

17 696 513

71,61

24 713 664

17 696 513

71,61

-

-

23 714

12 094

51,00

23 714

12 094

51,00

-

-

26 089 869

13 682 427

52,44

26 661 204

14 253 762

53,46

+ 571 335

+4,00

1 551 245

751 245

48,43

1 551 245

751 245

48,43

-

-

944 760

308 470

32,65

944 760

308 470

32,65

-

-

30 885 567

844 119

2,73

30 885 567

844 119

2,73

-

-

83 658 338
101 354 042

33 294 868
50 440 091

x
x

83 658 338
102 065 551

33 866 203
51 151 600

x
x

+571 335
+711 509

+4,00
+1,39

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija
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2.3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta salīdzinātiem datiem uz 2020.gada 31.decembri Jelgavas
pilsētas pašvaldībai piederēja 2511,21657 ha (2019.gadā - 25025,099924 ha) zemes, kas
kadastrālajā vērtībā uzskaitīta 29 935 535 euro apmērā, t.sk. zeme zem būvēm 390,5093290 ha
(2019.gadā - 390,9843540 ha), atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 27,15260 ha (2019.gadā 27,2407 ha) un pārējā zeme, kas ir kapu teritorijas, meža un cita zeme – 2093,5546410 ha
(2019.gadā - 2083,87487 ha), un, salīdzinot ar 2019.gadu, kopējā platība ir palielinājusies par
9,116646 ha. Kadastrālajā vērtībā uzskaitīta zeme 43 780 725 euro vērtībā, kā arī uzskaitē atzīta
zeme zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15.panta 9.daļā
noteiktajam 637 424 euro vērtībā.
Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu 2020.gadā sākotnēji atzīta zeme 446 060 euro
vērtībā, kas ir 34,307730 ha plātībā, savukārt izslēgta no uzskaites zeme 27,6919 ha vērtībā
527 408 euro.
Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība uz 2020.gada beigām bija
171 567 462 euro, salīdzinot ar 2019.gadu, tā ir palielinājusies par 8,9% jeb 14 041 917 euro.
Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai pašvaldības īpašumā 2020.gadā
iegādāti 3 nekustamie īpašumi (tajā skaitā vienā gadījumā izmantotas normatīvajos aktos noteiktās
pašvaldības pirmpirkuma tiesības).
2020.gadā atsavināti (noslēgti pirkuma līgumi) 49 Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamie
īpašumi, tajā skaitā:
1. 24 dzīvokļu īpašumi, t.sk. 18 pārdoti izsolēs;
2. 20 zemes vienības, t.sk. 2 pārdotas izsolēs;
3. 5 būves vai to domājamās daļas, t.sk. 5 pārdotas izsolēs.
Viens nekustamais īpašums atsavināts, ieguldot to pašvaldības kapitālsabiedrības
pamatkapitālā.
Pārskata gada beigās bija spēkā 355 nekustamā īpašuma nomas līgumi, tajā skaitā 240
noslēgti ar fiziskām personām un 155 – ar juridiskām personām.
Nedzīvojamo ēku vērtība uz 2020.gada 31.decembri ir 55 465 992 euro, pārskata periodā
nedzīvojamo ēku vērtība ir palielinājusies par 7 153 660 euro. Pārskata gadā projekta “Nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā” realizācijas rezultātā palielināta nedzīvojamās ēkas vērtība Vecpilsētas ielā 14,
Jelgavā 1 923 615 euro vērtībā, ēkas, Zemgales prospektā 7, Jelgavā, pārbūves un
energoefektivitātes uzlabošanas rezultātā palielināta ēkas vērtībā 3 283 790 euro apmērā, kā arī
skolas ēkas, Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, renovācijas rezultātā ēkas vērtība palielinājās par
1 148 143 euro.
Transporta būvju vērtība uz 2020.gada 31.decembri ir 35 893 551 euro, pārskata periodā
transporta būvju vērtība ir palielinājusies par 1 212 437 euro, t.sk. dzelzsbetona tilta pār Platones
upi Miera ielā rekonstrukcijas rezultātā palielināta būves vērtība par 1 641 866 euro, savukārt
izslēgtas no uzskaites transporta būves 429 429 euro vērtībā.
Inženierbūvju aktīvu vērtība uz 2020.gada 31.decembri ir 35 028 549 euro un tā 2020.gada
laikā ir palielinājusies par 5 829 890 euro, t.sk. ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja
pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanas rezultātā inženierbūvju vērtība palielināta par
3 789 580 euro, ERAF projekta “Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma
samazināšana” inženierbūvju vērtība palielināta par 2 336 418 euro.
Dzīvojamo ēku, zemei zem būvēm, atpūtai un izklaidei izmantojamai zemei, pārējai zemei
un pārējam nekustamajam īpašumam uzskaitē būtiskas izmaiņas 2020.gadā nav notikušas, to
atlikusī vērtība uz 2020.gada 31.decembri ir 45 179 370 euro, kas salīdzinot ar 2019.gadu, ir
samazinājusies par 154 070 euro.
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3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA, ĪSTENOŠANA UN
UZRAUDZĪBA
3.1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA, IEPRIEKŠĒJĀ UN KĀRTĒJĀ GADĀ
PLĀNOTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTU ĪSTENOŠANAI
Jelgavas pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem – attīstības stratēģiju 2007.–2020.gadam un teritorijas plānojumu 2009.–
2021.gadam, kā arī vidēja termiņa plānošanas dokumentu – Jelgavas pilsētas attīstības programmu
2014.–2020.gadam. Investīciju plāns 2020.gadā ir aktualizēts ar Jelgavas pilsētas domes 2020.gada
18.jūnija lēmumu Nr.11/2, ņemot vērā pieejamās ārējo finanšu avotu iespējas un pašvaldības
aktuālās vajadzības, pārskatot plānotās projektu idejas rīcībpolitiku griezumā, integrēto teritoriālo
investīciju projektu idejas, to aktivitātes, finansējums un sasniedzamie rezultāti.
Lai konstatētu pārmaiņas pilsētas sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijā, parādītu
pašvaldības darbības progresu, noteiktu, vai stratēģiskie plānošanas dokumenti – ilgtermiņa
attīstības stratēģija un attīstības programma – tiek īstenoti kā plānots, nodrošinātu ar informāciju
politiķus, sabiedrību un citus interesentus, Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde sadarbībā ar
pārējām pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām 2020.gadā sagatavoja pārskatu par Jelgavas
pilsētas stratēģisko plānošanas dokumentu īstenošanu 2019.gadā, kurā analizēta ilgtermiņa
stratēģijā un attīstības programmā noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde, investīciju plāna īstenošana.
2014.–2020.gada plānošanas periodā deviņām republikas pilsētām ir pieejams Eiropas
Savienības fondu finansējums pilsētu ilgtspējīgai un integrētai attīstībai – integrētās teritoriālās
investīcijas (ITI). Pamatojoties uz 2015.gada 5.novembrī starp Finanšu ministriju un Jelgavas
pilsētas pašvaldību noslēgto Deleģēšanas līgumu par ITI projektu iesniegumu atlases
nodrošināšanu, izveidotā Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu
vērtēšanas komisija veic Jelgavas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu
septiņos ITI specifiskā atbalsta mērķos. 2020.gada laikā ITI komisija pilnībā izvērtējusi piecus ITI
projektu iesniegumus, kā rezultātā projektu iesniedzējs – Jelgavas pilsētas dome noslēgusi
vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par šo projektu īstenošanu, tādējādi 2020.gadā
piesaistot investīcijas pilsētas attīstībai 12 947 371 euro apmērā.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Par Jelgavas
pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna teritorijas plānojuma izstrāde
(~12 gadiem). Teritorijas plānojumā tiks noteiktas prasības pilsētas teritorijas izmantošanai un
apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojuma
īstenošanas ietvaros tiek veikta lokālplānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
izstrāde.
Saskaņā ar 2020.gada 10.jūnijā Latvijas Republikas Saeimas pieņemto Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Jelgava ir saglabājusi lielās pilsētas statusu, un, lai
nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, 2020.gada beigās Jelgavas
valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām uzsākusi
darbības kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2022.-2035.gadam un attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādei.
2020.gadā ir apstiprināts viens lokālplānojums teritorijai ar kopējo platību 1.66 ha jeb 0.01%
no pilsētas teritorijas - kvartāls starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā
(Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 30.aprīļa lēmums Nr.7/5). Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir
izvērtēt esošo funkcionālo zonu apbūves parametrus, kvartāla telpiskās un funkcionālās attīstības
un plānotās būvniecības ieceres atbilstību tiem, noteikt jaunas funkcionālās apakšzonas, izvērtēt un
precizēt transporta un inženiertehniskā nodrošinājuma infrastruktūras risinājumus.
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Ir uzsākti seši detālplānojumi teritorijām ar kopējo platību 14.23 ha jeb 0,09% no pilsētas
teritorijas:
 Vecais ceļš 27A (Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 18.marta lēmums
Nr.2-26.3/1598). Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 12.augusta
lēmumu Nr.2-26.3/5763 tika nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes
gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā projekts. Par detālplānojuma izstrādi tika veikta publiskā
apspriešana laika posmā no 2020.gada 20. augusta līdz 2020.gada 9.septembrim.
Apspriešanas sanāksme notika 2020.gada 31.augustā, tajā piedalījās 7 iedzīvotāji un tika
saņemts viens fiziskas personas iesniegums;
 Kalnciema ceļš 120A (Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 30.aprīļa
lēmums Nr.2-35.1.2/1099);
 3.līnija 22A (Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 31.augusta lēmums
Nr.2-26.3/6073);
 Bāra ceļš 14 (Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 8.oktobra lēmums
Nr.2-35.1.2/2501);
 4.līnija 60A (Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 9.novembra lēmums
Nr.2-26.3/8330);
 Meldru ceļš 2 (Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 24.novembra
lēmums Nr.2-26.3/9205).
2020.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldībā sagatavoti nosacījumi Zemes ierīcības projektu
izstrādei 59 teritorijām ar platību 115.97 ha, un apstiprināti 44 Zemes ierīcības projekti ar kopējo
platību 81.6 ha jeb 1.35% no pilsētas teritorijas.
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums un informācija par lokālplānojumiem,
detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem pieejama pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē
www.jelgava.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” - “Plānošanas dokumenti” – “Jelgavas
pilsētas attīstības plānošanas dokumenti”.
Detalizēta teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafiskā informācija ir
pieejama portālā Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv, kur ik viens var piedalīties plānošanas
dokumentu publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski, kā arī saņemt
paziņojumus par interesējošo dokumentu izstrādi.

3.2. BŪVNIECĪBAS PROCESA UZRAUDZĪBA
Ekspluatācijā pieņemtās ēkas un izsniegtās būvatļaujas Jelgavā 2020.gadā
Nr.
p.k
I
1.
1.1.
1.2.
1.3
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Būves
Būves kopā (I+II)
Ēkas
Dzīvojamās mājas
Viena dzīvokļa mājas
Divu dzīvokļu mājas
Triju vai vairāku
dzīvokļu mājas
Nedzīvojamās ēkas
Rūpnieciskās ražošanas
ēkas
Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas
Citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas

Izsniegtās būvatļaujas (skaits)
Jauna
Pārbūve,
Kopā
būvniecība renovācija
236
160
76
202
135
67
141
101
40
137
99
38
2
2
0

Pieņemti ekspluatācijā (skaits)
Jauna
Pārbūve,
Kopā
būvniecība renovācija
174
116
58
105
72
33
57
38
19
55
36
19
2
2
0

2

0

2

0

0

0

61

34

27

48

34

14

5

1

4

5

5

0

2

0

2

2

1

1

54

33

21

41

28

13
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Nr.
p.k

Būves

II
1.
2.

Inženierbūves kopā (II)
Ielas, ceļi un laukumi
Gāzes sadales sistēmas
Maģistrālās
elektropārvades un
elektrosadales līnijas
Akvedukti, apūdeņošanas
un meliorācijas
hidrobūves
Vietējās nozīmes aukstā
un karstā ūdens apgādes
būves
Citas, iepriekš
neklasificētas,
inženierbūves

3.

4.

5.

6.

Izsniegtās būvatļaujas (skaits)
Jauna
Pārbūve,
Kopā
būvniecība renovācija
34
25
9
10
6
4
9
9
0

Pieņemti ekspluatācijā (skaits)
Jauna
Pārbūve,
Kopā
būvniecība renovācija
69
44
25
16
2
14
7
7
0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

3

2

1

14

13

1

10

8

2

31

22

9
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Nozīmīgākie objekti, kuriem izsniegtas būvatļaujas 2020.gadā
Nr.p.
k.
1.

1., 2., 3. līnija un Nameja ielas
rajons

2.

Katoļu iela 2A

3.

Lielā iela 9C un Katoļu iela 2D

8.
9.
10.
11.

Dobeles iela 1, Dobeles iela 9,
Pasta iela 27, Pasta iela 29,
Krišjāņa Barona iela 6, Krišjāņa
Barona iela 6A, Uzvaras iela,
Dobeles iela, Pasta iela
Pilssalas iela 8, Pilssalas iela
Uzvaras iela 51
Pilssalas iela 4, Pilssalas iela 2,
Pilssalas iela, "Pils sala",
Pilssalas iela 5, Lielā iela 2
Zirgu iela 47A
Savienības iela 4
Mātera iela 74
Jāņa Asara iela 1

12.

Brīvības bulvāris 31A

13.

Filozofu iela 69

14.

Filozofu iela 69

15.
16.
17.

Aviācijas iela 18
Pilssalas iela 5
Raiņa iela 29

18.

Filozofu iela 69

19.

Rūpniecības iela 22A

20.

Dambja iela 26A

4.

5.
6.
7.

Pasūtītājs, objekta nosaukums

Adrese

Ielu pārbūve 1., 2., 3. līnija un Nameja ielas rajonā, Jelgavā
Esošā koplietošanas ceļa pārbūve un ārējo inženiertīklu
pārvietošana, Katoļu ielā 2A, Jelgavā
Brauktuves un ietves izbūve Lielajā ielā 9C un Katoļu ielā 2D,
Jelgavā
Teritorijas labiekārtošana skvērā aiz Jelgavas kultūras nama un
autostāvvietu pārbūve Dobeles ielā, Jelgavā
Lielupes krastmalas nostiprināšana Pilssalas ielā 8, Jelgavā
Bērnu atpūtas un rotaļu laukums Uzvaras parkā Uzvaras ielā 51, Jelgavā
Pilssalas ielas pārbūve, Jelgavā
Jelgavas pilsētas dome, Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs
SIA EDELWORX, Noliktava un ražošanas/noliktavas ēka
Kristīne Volostņikova, Juris Volostņikovs, Biroju ēka
Jelgavas pilsētas dome, Ēkas pārbūve par publisko ēku
Jelgavas pilsētas dome, Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi un
saimniecības ēka
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"",
TELPU PĀRBŪVE VSIA “SLIMNĪCA „ĢINTERMUIŽA””
11.KORPUSĀ
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA
"SLIMNĪCA „ĢINTERMUIŽA”” UZŅEMŠANAS NODAĻAS
PĀRBŪVE
"NP Jelgavas biznesa parks", Rūpnieciskās ražošanas ēkas daļas pārbūve
Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze
Gunārs Bubulis, Administratīvās ēkas pārbūve
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"",
Esošās aptiekas ēkas pārbūve par Psihosociālās rehabilitācijas centru
SIA "AUGSTCELTNE", Veikala ēkas pārbūve
Armans Hairapetjans, CAURLAIDES ĒKAS PĀRBŪVE PAR BIROJU
ĒKU
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Nr.p.
k.
21.

Rīgas iela 50

22.

Pasta iela 32

23.
24.

Savienības iela 8A
Bauskas iela 7I

Pasūtītājs, objekta nosaukums

Adrese

Lidl Latvija, SIA, Pārtikas preču veikala ēkas pārbūve
Jelgavas pilsētas dome, Ēkas, Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana
AS"HKScan Latvia", GAĻAS PĀRSTRĀDES CEHA ĒKA
SIA "PORTIKS", Metālapstrādes cehs ar administratīvo ēku
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Nozīmīgākie objekti, kas pieņemti ekspluatācijā 2020.gadā
Nr.p.
k.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

Objekta pasūtītājs, nosaukums

Adrese
Lapskalna iela, Šķūņu iela, Liepu
iela, Kazarmes iela
Dobeles šoseja, Pūra ceļš, Ķiršu
ceļš, Asteru iela, Kūliņu ceļš,
Miezītes ceļš
Būriņu ceļš, Svētes upe
Miezītes ceļš, Vītolu ceļš, Būriņu
ceļš, Sniega iela, Nedru iela,
Līgas iela, Līgas iela, Bebru ceļš,
Dambja iela, Atmodas iela, Dūņu
iela, Smilgu iela, Dūņu iela
Rubeņu ceļš, Jaunais ceļš,
Langervaldes iela,
Būriņu ceļš, Keramiķu iela,
Stūriša iela, Pludmales iela,
Āraišu iela, Upeņu iela, Zemgaļu
iela, Briežu iela
Filozofu iela 69
Žagaru ceļš, Zīles ceļš, Malkas
ceļš un Vangaļu ceļš
Salnas iela, Vilces iela, Ķeguma
iela, Ruļļu iela, Liepājas iela,
Sargu iela, Platones iela, Vizbuļu
iela, Lāču iela, Mednieku iela,
Sila iela, Bišu iela, Loka iela
Rīgas iela, Pumpura iela,
Kameņu iela, Aroniju iela,
Strazdu iela, Strazdu iela, Zāļu
iela
Vangaļu ceļš, Žagaru ceļš,
Jelgavā
Garozas ielas,
Garozas iela 102 līdz pilsētas
administratīvajai robežai
Satiksmes iela, Vasaras iela,
Traktoru iela, Celtnieku iela

14.

Paula Lejiņa iela, Aviācijas iela

15.

Kalnciema ceļš, Strautu ceļš,
Kadiķu ceļš

16.

Pērnavas iela

17.

Bērzu ceļš

18.

Bērzu ceļš, Pērnavas iela

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā, Jelgavā
“Ūdensapgāde un kanalizācija Dobeles šosejā, Pūra, Kūliņu un Ķiršu
ceļos 23.posms” būvniecība
Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa
tilta pārbūve par Svētes upi) un novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie
Būriņu ceļa (Būriņu ceļa caurtekas pārbūve par novadgrāvi)
Jelgavas pilsētas pašvaldība, Zaļās infrastruktūras izveidošanai Sniega
ielas piegulošajās teritorijās, Jelgavā
“Ūdensapgāde un kanalizācija Rubeņu ceļā, Jaunajā ceļā, 8.posms”
būvniecība
Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no
Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai
Sajūtu dārzs
Jelgavas ūdens, “Ūdensapgāde un kanalizācija Žagaru, Zīles, Malkas un
Vangaļu ceļos, 22.posms” būvniecība
Ūdensapgāde un kanalizācija Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas,
Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka ielās,
25.posms” būvniecība
“Ūdensapgāde un kanalizācija Kameņu, Aroniju, Strazdu un Rīgas ielās,
27.posms”
Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvadu jaunbūve Vangaļu un
Žagaru ceļā, Jelgavā
Asfalta seguma atjaunošana Garozas ielas posmā no Garozas ielas 102
līdz pilsētas administratīvajai robežai (Garozas ielas apbraucamais ceļš)
Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas
seguma atjaunošana, Jelgavā
Asfalta seguma atjaunošana Paula Lejiņa ielas posmā no Pumpura ielas
līdz Aviācijas ielai, Jelgavā (Loka maģistrāles apbraucamais ceļš)
Asfalta seguma izbūve Strautu ceļa posmā no Kalnciema ceļā līdz Bērzu
ceļam, Jelgavā (Loka maģistrāles apbraucamais ceļš)
Asfalta seguma atjaunošana Pērnavas ielas posmā no Bērzu ceļā līdz
Rīgas ielai, Jelgavā (Loka maģistrāles apbraucamais ceļš)
Asfalta seguma izbūve Bērzu ceļa posmā no Strautu ceļa līdz Kļavu
ceļam, Jelgavā (Loka maģistrāles apbraucamais ceļš)
Asfalta seguma atjaunošana Bērzu ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz
Pērnavas ielai, Jelgavā (Loka maģistrāles apbraucamais ceļš)
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Nr.p.
k.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Objekta pasūtītājs, nosaukums

Adrese
Pumpura iela, Kristapa Helmaņa
iela, Paula Lejiņa iela, Kronvalda
iela, Brīvības bulvāris
Rubeņu ceļš, Garozas iela,
Jaunais ceļš
Garozas iela, Rīgas iela,
Kalnciema ceļš, Vecais, Veco
Strēlnieku iela
Neretas iela 11, Neretas iela 1
Kalnciema ceļš, Kļavu ceļš,
Strautu ceļš
Garozas iela, Kalnciema ceļš,
Vecais ceļš, Avotu iela, Robežu
iela
Plostu iela, Tērvetes iela, Baložu
iela

26.

Lielā iela 2

27.

Aviācijas iela 40B

28.

Dobeles šoseja 49C

29.

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37

30.

Palīdzības iela 10

31.

Langervaldes iela 7

Asfalta seguma atjaunošana un izbūve Pumpura ielas posmā no Rīgas
ielas līdz Brīvības bulvārim, Jelgavā (Loka maģistrāles apbraucamais
ceļš)
Asfalta seguma izbūve Rubeņu ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz
Garozas ielai, Jelgavā (Loka maģistrāles apbraucamais ceļš)
“Ūdensapgāde un kanalizācija Kalnciema ceļā, Garozas un Rīgas ielās,
21.posms”
Lielupes krasta nostiprinājums un cieta seguma laukumi īpašumos ar
kad. apz. 09000150169 (Neretas iela 11), 09000150192 (Neretas iela 1),
Jelgavā būvniecība
“Kanalizācija Kalnciema ceļā, Kļavu un Strautu ceļos, Jelgavā
30.posms”
Gājēju ietves izbūves Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka
maģistrālei būvniecība, Jelgavā
“Ūdensapgāde un kanalizācija Plostu, Tērvetes un Baložu ielās, Jelgavā,
31.posms”
Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavas pils
vēdināšanas sistēmas atjaunošana un pārbūve
Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", CSDD
Jelgavas nodaļas administratīvās ēkas būvniecība
Artūrs Smiltnieks, Pašapkalpošanās automazgātuve
Jelgavas Tehnikums, Sporta zāle un tai pieguļošās teritorijas
labiekārtojums
Jānis Calmanis, Autotransporta pakalpojuma komplekss
SIA "Latvijas Piens", SIA "Latvijas piens" ražošanas notekūdeņu
priekšattīrīšanas iekārtas

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Lai uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Būvvalde sagatavo informāciju par ēku būvniecības procesu un inženierbūvju būvniecības
procesu, piesaistot konkrētus dokumentus/veidlapas un ievieto Jelgavas pilsētas pašvaldības
oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv.

25

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats

3.3. INVESTĪCIJAS
PUBLISKĀS INVESTĪCIJAS
2020.gadā tika sagatavoti un finansējuma piesaistei iesniegti 43 projekti, t.sk. 6 projektus ar
kopējo plānoto finansējumu 9 334 015 euro sagatavoja un iesniedza Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija, 37 projektus ar kopējo plānoto finansējumu 11 081 495 euro – Jelgavas pilsētas
pašvaldības institūcijas. Kopumā ir atbalstīti 33 projekti ar kopējo plānoto finansējumu 12 233 149
euro apmērā, taču 2020.gadā noslēgti finansējuma līgumi tikai par 23 projektu īstenošanu.
Projektu veidā piesaistītas3 investīcijas 14 857 298 euro apmērā, par pārējiem atbalstītajiem
projektiem finansējuma līgumus plānots noslēgt 2021.gadā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās institūciju projektu veidā piesaistītais finansējums
2009.-2020.g., euro

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

Lielākais finansējuma apjoms 2020.gadā piesaistīts pašvaldības funkcijām, kas saistītas ar
sociālo jomu un labklājību – 32%, uzņēmējdarbības veicināšanu – 25%, tūrismu – 17%,
pašvaldības un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu – 12%.

3

Projektu veidā piesaistītais finansējums aprēķināts, saskaitot noslēgto līgumu par projektu finansēšanu kopsummas
pārskata gadā
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Projektu veidā piesaistītais finansējums sadalījumā pa pašvaldības funkcijām, 2020.gadā, euro
Sociālā joma un labklājība
Uzņēmējdarbības veicināšana
Tūrisms
Pašvaldības un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Veselība
Izglītība
Sabiedrības integrācija
Kultūra
Kopā

4 716 236
3 730 230
2 591 937
1 768 534
1 071 153
536 768
356 648
85 792
14 857 298

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Lielākie 2020.gadā uzsāktie infrastruktūras attīstības projekti
Projekta nosaukums

Kopējais
projekta
Finansējuma avoti
finansējums,
euro

Pilssalas ielas degradētās
teritorijas sakārtošana

6 493 352

ERAF – 52,36%,
valsts – 2,31%,
pašvaldība – 45,33%

Kultūras mantojuma
saglabāšana un attīstība
Jelgavas pilsētā

2 240 051

ERAF – 85%,
valsts – 3,75%,
pašvaldība – 11,25%

Tehniskās infrastruktūras
sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētajā
teritorijā, 2.kārta

2 373 719

ERAF – 45%,
valsts – 13%,
pašvaldība – 42%

1 338 526

ERAF – 45%,
valsts – 13%,
pašvaldība – 42%

Tehniskās infrastruktūras
sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētajā
teritorijā, 3.kārta
Jelgavas pilsētas pašvaldības
policijas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana

404 334

ERAF – 37,06%,
valsts – 1,63%,
pašvaldība – 61,31%

Plānotie rezultāti
Projekta ietvaros plānota Pilssalas ielas posma
pārbūve posmā no tilta pār Lielupi līdz dabas
lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijai,
tilta pār kanālu pārbūve, fizisko aktivitāšu
laukumu izbūve, autostāvlaukuma izbūve un tam
pieguļošās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā
dabas lieguma un savvaļas zirgu uzturēšanai un
tūristiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras
izveide, kā arī ūdenstūrisma un sporta bāzes
izbūve, kurā atradīsies arī tūrisma informācijas
punkts. Projektā tiks veikta arī Lielupes
krastmalas nostiprināšana Pilssalas ielā 8.
Projekta ietvaros plānota valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa – koka ēkas Vecpilsētas
ielā 2 restaurācija un pārbūve, saistītās
infrastruktūras – ēkas J. Asara ielā 1 pārbūve un
apkārtējās teritorijas labiekārtošana, atjaunojot
kritiskā stāvoklī esošu kultūrvēsturisku ēku
vecpilsētā un nodrošinot jaunajā objektā
interesantus
piedāvājumus
Jelgavas
iedzīvotājiem un viesiem, kā arī paredzēta jaunu
ekspozīciju izveide Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas tornī.
Projekta ietvaros plānots veikt Garozas un
Neretas ielas savienojošās ielas – Rubeņu ceļa
turpinājuma
un
inženierkomunikāciju
pieslēgumu izbūvi, nodrošinot piekļūšanu
industriālai teritorijai, veicinot uzņēmējdarbības
aktivitāti un nodarbinātības iespējas šajā pilsētas
daļā.
Projekta ietvaros tiks veikta Graudu ielas posma
un Smiltnieku ielas posma pārbūve, sakārtojot
ielu tehnisko infrastruktūru industriālajā teritorijā
esošo ražošanas uzņēmumu tālākai attīstībai.
Paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas
pašvaldības policijas ēkā Mazajā ceļā 3, Jelgavā,
samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to
saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

2020.gadā administrācija nodrošināja ES fondu un citu ārēju finansējuma avotu līdzfinansētu
27 projektu īstenošanu, un šo projektu ietvaros apgūts finansējums 18 255 205 euro apmērā.
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Kā finansiāli apjomīgākos īstenojamos projektus jāmin:
 ERAF līdzfinansētu projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide
Jelgavā”, kurā paredzēts izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru
daudzfunkcionālajā centrā Zirgu ielā 47A, objektā Stacijas ielā 13 (dienas aprūpes centra
“Atbalsts” labiekārtošana un paplašināšana, grupu dzīvokļu infrastruktūras izveide,
specializēto darbnīcu infrastruktūras izveide, ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma
infrastruktūras izveide) un PII “Kāpēcīši” Ganību ielā 66, kur peldbaseinu pielāgos bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem;
 ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros 2019.gada nogalē pabeigta
pašvaldības īpašumā esošas koka ēkas Vecpilsētas ielā 14 (valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis Nr.5185) un blakus esošās mūra ēkas Krišjāņa Barona ielā 50 restaurācija un
pārbūve, ēkas apvienojot un veidojot Zemgales restaurācijas centru. Konkursā “Latvijas
būvniecības gada balva 2019" Vecpilsētas ielas 14.nams ieguva 1.vietu nominācijā
"Restaurācija". 2020.gadā uzsākts darbs pie telpu aprīkošanas ar mēbelēm, ekspozīciju
izveides un darbnīcu aprīkošanas ar iekārtām, projekts turpinās 2021.gadā.
Nozīmīgākie 2020.gadā pabeigtie Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vadītie projekti:
 Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa
līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros tika modernizēts nozīmīgs tranzīta un
kravu transporta maršruts Jelgavas pilsētā tā sasaistei ar TEN-T tīklu, tādējādi novēršot
transporta infrastruktūras nepilnības, uzlabojot transporta plūsmu, veicinot uzņēmējdarbības
attīstību šajā pilsētas teritorijā;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai
degradētā teritorijā” ietvaros veikta Neretas un Prohorova ielu, Garozas ielas posma
asfaltbetona seguma un inženierkomunikāciju pārbūve, gājēju un velosipēdistu celiņu izbūve,
lai radītu priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai industriālajā teritorijā un jaunu
rūpniecības uzņēmumu piesaistei. Lai sakārtotu degradēto vidi Lielupes krastā un radītu
priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, ir nostiprināti arī upes krasti un izbūvēti cietā seguma
laukumi;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas rezultātā paaugstināta energoefektivitāte
pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7, pēc projekta īstenošanas ēkā ir izvietota Jelgavas
pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda"" un Jelgavas bērnu un
jauniešu bibliotēka "Zinītis";
 ERAF līdzfinansēta projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un
mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” ietvaros pārbūvēts sporta laukums pie Jelgavas
4.sākumskolas, veikti pārbūves darbi skolas ēkās Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8,
labiekārtota skolas teritorija, iegādāts aprīkojums un iekārtas izglītības programmu
“Metālapstrāde”, “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi”,
“Restorānu pakalpojumi” īstenošanai, kā arī mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas īstenoto projektu ietvaros
ieguldītais finansējums 2020.gadā
Projekta nosaukums
Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā
Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas
pilsētas administratīvajai robežai
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā, 1.kārta
Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību
aprīkojuma modernizācija, 2.kārta
28

Kopējais projekta
finansējums, euro

Investētā
finansējuma apjoms
2020.gadā, euro

18 033 530

45 587

21 679 350

9 671 733

10 140 983

4 479 599

5 022 577

578 802
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Projekta nosaukums
Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve un
jaunais būvapjoms (piebūve) 1.kārta un 3.kārta
Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7,
energoefektivitātes paaugstināšana 2.kārta
Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība
kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā
Veselības veicināšana Jelgavā
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā, 2.kārta
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā, 3.kārta
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide Jelgavā
Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš"
Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana
Jelgavā un Šauļos (e-Card)
Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)
PROTI un DARI!
Atver sirdi Zemgalē

Kopējais projekta
finansējums, euro

Investētā
finansējuma apjoms
2020.gadā, euro

2 411 915

802 192

1 328 951

215 829

3 190 872

819 423

1071153

102 610

442 298

165 265

2 373 719

180 716

1 338 526

240 655

5 955 979

609 874

107 712

9 655

352 940

143 228

570 232

40 174

333 175
610 422

42 274
99 798

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
Jelgavā uzkrātais ārvalstu tiešo investīciju apjoms 2020.gada beigās bija septītais lielākais
starp visām pašvaldībām un sasniedza 91,32 milj. euro, kas ir par 5,78 milj. euro vairāk nekā
2019.gadā.
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4. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Jelgavas pilsētas dome 2020.gada 28.janvārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.20-5
“Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020.gadam”, bet saistošos noteikumus par grozījumiem
pašvaldības 2020.gada budžetā apstiprinājusi pārskata gada 18.jūnijā, 29.oktobrī un 17.decembrī.
Saskaņā ar apstiprināto Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu, pašvaldība īsteno
finanšu politiku, kas vērsta uz pilsētas sociālo un ekonomisko attīstību, lai nodrošinātu likumā „Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi. Pašvaldības budžets tiek izstrādāts
saskaņā ar naudas plūsmas principu un tiek iedalīts pamatbudžetā un ziedojumu, dāvinājumu
budžetā.

4.1. JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RESURSI
Pašvaldības konsolidētā budžeta resursus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi,
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, valsts un citu pašvaldību budžetu transferti, budžeta iestāžu
maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi, ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumi, naudas līdzekļu
atlikums uz pārskata perioda sākumu un aizņēmumu līdzekļi.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada konsolidētā budžeta resursi (ieņēmumi)
IEŅĒMUMU NOSAUKUMS
I PAMATBUDŽETA RESURSI
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
Finansēšana, t.sk.:
Aizņēmumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
II ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU RESURSI
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi
Finansēšana - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA RESURSI
(I+II)
PĀRSKATA GADA IEŅĒMUMI
SAŅEMTIE AIZŅĒMUMI
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS UZ G.S.

2020.gada
precizētais
plāns, euro
110 273 621
43 890 479
326 741
1 605 637
81 729
35 900 936
28 468 099
15 173 044
13 295 055
554 813
16 200
538 613

2020.gada
izpilde, euro

Izpilde,
%

106 409 811
44 628 592
703 006
1 302 660
156 611
32 648 623
26 970 319
13 675 264
13 295 055
555 143
16 530
538 613

96.5
101.7
215.2
81.1
191.6
90.9
94.7
90.1
100.0
100.1
102.0
100.0

110 828 434

106 964 954

96.5

81 821 722
15 173 044
13 833 668

79 456 022
13 675 264
13 833 668

97.1
90.1
100.0

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Plašāka informācija par pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumiem ir
pieejama 1.pielikumā.
Pašvaldības 2020.gada konsolidētā budžeta resursu izpilde bija 96,5% no plānotā resursu
apjoma jeb 106 964 954 euro, salīdzinot ar 2019.gadu, resursi saņemti par 13 519 293 euro mazāk,
t.sk. apgūtie pamatbudžeta resursi 106 409 811 euro, savukārt ziedojumu un dāvinājumu budžeta
resursi apgūti 555 143 euro apmērā.
Pārskata gada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi bija 93 131 286 euro (t.sk. ieņēmumi no
pamatdarbības 79 456 022 euro un kārtējā gadā saņemtie aizņēmuma līdzekļi 13 675 264 euro) un
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salīdzinot ar iepriekšējo gadu tie samazinājušies par 18 797 107 euro (2019.gada konsolidētie
ieņēmumi 111 928 393 euro).
Pašvaldība 2020.gadā saņēma aizņēmuma līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un citu
investīciju projektu realizācijai 13 675 264 euro apmērā, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir
samazinājušies par 4 782 627 euro ( 2019.gada aizņēmuma līdzekļi 18 457 891 euro).
Pamatbudžeta resursu izpilde 2020.gadā bija 106 409 811 euro – par 3,5% mazāk kā tika
plānots, savukārt, salīdzinot ar 2019.gadu, pamatbudžeta ieņēmumi tika iekasēti par 11,3% mazāk.
Būtiskākos pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, un 2020.gadā
tie saņemti 44 628 592 euro apmērā, un tie ir 41,9% no kopējiem pamatbudžeta resursiem.
Nodokļu ieņēmumu plāns ir izpildīts 101,7% apmērā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta resursu izpildes struktūra 2020.gadā, %

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Nodokļu ieņēmumos būtiskākā loma ir iedzīvotāju ienākumu nodoklim (turpmāk - IIN), jo
no kopējiem saņemtajiem pamatbudžeta resursiem tā apjoms ir 38.2% jeb 40 642 715 euro.
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis apgūts 101,5% apmērā no plānotā apjoma, salīdzinot ar 2019.gadu
tas samazinājies par 2 879 504 euro.
Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN) iekasēts 3 862 483 euro apmērā jeb 103,8%
no plānotā, salīdzinot ar 2019.gadu nodoklis ir iekasēts par 36 791 euro mazāk. Saskaņā ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16-19
“Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” noteiktās
nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2020.gadā zemei, ēkām, inženierbūvēm ir 1,5%, mājokļiem –
0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašumu kadastrālās vērtības uz 2020.gada 1.janvāri, ja šajā
īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona. Paaugstinātā NĪN likme 1,5% no īpašuma kadastrālās
vērtības tiek piemērota fiziskām un juridiskām personām, ja objektā 2020.gada 1.janvārī dzīves
vieta nav deklarēta nevienai personai. Par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību
apdraudošām būvēm tiek piemērota NĪN likme 3% no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās
vērtības. Savukārt saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.15-2 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Jelgavas pilsētā” pastāv arī četru līmeņu nodokļa atlaides – 25%, 50%, 70% un pat 90% apmērā no
aprēķinātā nodokļa. 2020.gadā NĪN atvieglojumi tika piešķirti 134 029 euro apmērā 2214
personām.
Azartspēļu nodokļa izpilde 2020.gadā bija 96,2% jeb 105 226 euro (precizētais 2020.gada
plāns 109 388 euro). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, iekasētais nodoklis ir samazinājies
par 346 953 euro (2019.gadā – 452 179 euro), jo 2020.gadā mainījās procentuālais sadalījums
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starp valsts un pašvaldību budžetiem no 25% uz 5%. Plāna neizpilde saistīta ar normatīvajos aktos
noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības dēļ, proti, ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegts
organizēt azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās azartspēles, skaitļu izlozes un
momentloterijas.
Dabas resursu nodoklis veido vien 0,02% no kopējiem ieņēmumiem, nodoklis izpildījies
86,9% jeb 18 168 euro, salīdzinot ar 2019.gadu, nodoklis iekasēts par 85 489 euro mazāk, jo arī
šim nodoklim 2020.gadā ir mainījies procentuālais sadalījums, kas tiek ieskaitīts pašvaldību
budžetā.
Otru lielāko pašvaldības ieņēmumu daļu veido valsts (30,0% no pamatbudžeta ieņēmumiem)
un pašvaldību (0,7% no pamatbudžeta ieņēmumiem) budžeta transferti, 2020.gadā tie tika
saņemti 32 648 623 euro apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu transferti saņemti par 9 902 830
euro mazāk, samazinājumu galvenokārt veido Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai saņemtais finansējums.
Valsts budžeta transferti saņemti 31 847 556 euro apmērā, kas sadalās:
 valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 16 574 127 euro, t.sk. finansējums autoceļu
fondam 1 369 537 euro, LR Satiksmes ministrijas finansējums sabiedriskā transporta
pakalpojumu zaudējumu kompensācijai 672 995 euro, Valsts reģionālās attīstības
aģentūras finansējums SIA “Zemgales olimpiskais centrs” jauna mākslīgā futbola laukuma
seguma iegādei 100 000 euro apmērā, valsts budžeta finansējums izglītības iestāžu
pedagoģisko darbinieku atalgojumam, uzturēšanas izdevumiem un citiem mērķiem
14 431 595 euro;
 valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 7 040 788 euro;
 no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemtā valsts budžeta speciālā dotācija
pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju 8 232 641 euro;
Pašvaldību budžeta transferti ir ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības un kultūras
funkciju īstenošanai, ieņēmumi par līdzfinansējumu projektu īstenošanai, kā arī ieņēmumi sociālās
funkcijas īstenošanai. Pašvaldību budžeta transferti kopā saņemti 689 798 euro apmērā, par 81 651
euro vairāk nekā tika plānots.
Nenodokļu ieņēmumi no kopējiem saņemtajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 0,7%,
2020.gadā tie saņemti 703 006 euro jeb 215,2% apmērā no plānotā, kas galvenokārt saistīts ar
ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas (saņemti par 156 946 euro vairāk nekā tika
plānots), kā arī ieņēmumiem no līgumsodiem, saistību neizpildes un atmaksātajiem debitoru
parādiem, kas tika iekasēti par 210 648 euro vairāk nekā plānots.
Pašvaldības maksas pakalpojumu un citu budžeta iestāžu ieņēmumu (t.sk. ārvalstu
finanšu palīdzība) izpilde 2020.gadā bija 1 459 271 euro jeb 86,5% no plānotajiem ieņēmumiem,
kas ir par 407 878 euro mazāk nekā 2019.gadā.
Pamatbudžeta finansēšanas sadaļu veido pašvaldības aizņēmumu līdzekļi un naudas
līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu. Kā jau iepriekš tika minēts, pašvaldība 2020.gadā
saņēma aizņēmuma līdzekļus 13 675 264 euro apmērā jeb 90,1% no plānotajiem aizņēmuma
līdzekļiem, t.sk.:
 9 923 981 euro Eiropas savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu
projektu īstenošanai;
 1 469 093 euro saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem
Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz
aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību”;
 903 600 euro saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumiem Nr.178
“Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu
saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas
izglītības iestādes paplašināšanai”;
 600 485 euro emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta īstenošanai;
32

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats



778 105 euro 2018.gadā piešķirtais finansējums izglītības iestāžu investīciju projekta
pabeigšanai.
Aizņēmuma līdzekļi netika apgūti plānotajā apmērā, jo vairāku projektu realizācija tika
pārplānota un aizņēmuma līdzekļi būs nepieciešami 2021.gadā.
Ziedojumi un dāvinājumi 2020.gadā ir saņemti 16 530 euro apmērā, salīdzinot ar
2019.gadu, tie ir saņemti par 499 070 euro mazāk, jo 2019.gadā tika saņemts ziedojums 500 000
euro apmērā no AS “Latvijas valsts meži” bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma
izveidei Uzvaras parkā. Atpūtas laukuma izveide tika uzsākta 2020.gadā un tā labiekārtošanas
darbi turpinās 2021.gadā.

4.2. JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA
IZDEVUMU IZPILDE
Pašvaldības 2020.gada konsolidētā budžeta izdevumu precizētais plāns bija 110 828 434
euro, izpilde – 97 779 808 euro jeb 88,2%. Ar šiem līdzekļiem tika nodrošināta visu pašvaldības
funkciju realizēšana, iestāžu uzturēšana, kā arī plānoto pasākumu un projektu īstenošana.
Jelgavas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumu plāns un izpilde 2020.gadā
IZDEVUMU NOSAUKUMS
I PAMATBUDŽETA IZDEVUMI KOPĀ
Kopā izdevumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Finansēšana, t.sk.:
Aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
(pamatkapitāla palielināšana), t.sk.:
SIA „Zemgales olimpiskais centrs”
SIA "Jelgavas ūdens"
SIA “Jelgavas poliklīnika”
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām
II ZIEDOJUMU UN DĀVINAJUMU IZDEVUMI
KOPĀ
Vispārējie valdības dienesti
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI
(I+II )
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija
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2020.gada
precizētais
plāns, euro
110 273 621
101 366 594
8 011 492
3 926 596
26 462 829
5 116 963
5 587 586
267 433
6 860 097
38 301 809
6 831 789
8 907 027
7 830 519

2020.gada
izpilde, euro

Izpilde,
%

97 577 600
88 895 823
7 523 330
3 664 164
24 248 742
2 453 576
4 712 455
223 240
5 936 746
34 853 948
5 279 622
8 681 777
7 830 519

88.5
87.7
93.9
93.3
91.6
48.0
84.3
83.5
86.5
91.0
77.3
97.5
100.0

851 258

851 258

100.0

701 392
24 174
125 692
225 250

701 392
24 174
125 692
0

100.0
100.0
100.0
0

554 813

202 208

36.4

513 028
13 366
5 856
22 563

182 427
1 232
2 079
16 470

35.6
9.2
35.5
73.0

110 828 434

97 779 808

88.2
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi apgūti 97 577 600 euro jeb 88,5% apmērā no
plānotajiem izdevumiem, salīdzinot ar 2019.gadu pamatbudžeta izdevumi samazinājušies par
8,5%.
Pašvaldības funkciju nodrošināšanai un izpildei tika izlietoti 88 895 823 euro, tas ir par
11 149 316 euro mazāk kā 2019.gadā.
Lielākie pamatbudžeta izdevumi ir izglītības funkcijas nodrošināšanai – 35,7% no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 34 853 948 euro, tas ir par 9 417 583 euro mazāk kā 2019.gadā,
ekonomiskajai darbībai tika novirzīti 24,9% jeb 24 248 742 euro.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra 2020.gadā,%

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Sociālajai aizsardzībai tika novirzīti 5,4% jeb 5 279 622 euro, kas ir par 894 134 euro vairāk
nekā 2019.gadā, savukārt pārskata gadā vismazāk izdevumu tika novirzīti vides aizsardzības
funkcijas īstenošanai – 2 453 576 euro jeb 2,5% un veselības funkcijas īstenošanai – 223 240 euro
jeb 0,2%.
Būtiskākie pašvaldības pamatbudžeta izdevumi tiek novirzīti atlīdzībai, tie ir 36,2% jeb
35 328 505 euro no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, no tiem 22 258 822 euro tika novirzīti
izglītības funkcijas nodrošināšanai.
Otra būtiskākā pozīcija ir pamatkapitāla veidošana, kas sastāv no pamatlīdzekļu
izveidošanas, nepabeigtās būvniecības, rekonstrukcijas, pamatlīdzekļu iegādes un avansa
maksājumiem par pamatlīdzekļiem. Pārskata periodā pamatkapitāla veidošanai tika novirzīti
27.5% jeb 26 900 147 euro, salīdzinājumā ar 2019.gadu tie samazinājušies par 12 261 333 euro.
Šo izdevumu pozīciju būtībā veido ES struktūrfondu projektu īstenošana, pārskata periodā lielākie
ieguldījumi ir bijuši ekonomiskajā darbībā tieši ceļu un ielu infrastruktūras rekonstrukcijai
18 881 097 euro apmērā, tomēr salīdzinājumā ar 2019.gadu šie ieguldījumi samazinājušies par
2 653 058 euro. Savukārt izglītības nozarē pamatkapitāla veidošanas izdevumi pārskata periodā
apgūti 4 501 362 euro un, salīdzinot ar 2019.gadu, tie samazinājušies par 9 678 022 euro.
Trešo lielāko izdevumu pozīciju veido izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kas
2020.gadā apgūti 14 272 202 euro apmērā jeb 14.6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šī ir
otra būtiskākā izdevumu pozīcija pēc atlīdzības, tieši pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu segšanā, tomēr jāuzver, ka pēdējo piecu gadu laikā šie izdevumi samazinājušies no
23.9% (no kopējiem izdevumiem) uz 14.6%, lai gan absolūtajās summās izdevumu apjoms pa
gadiem būtiski nav mainījies.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra (pa ekonomiskajām
kategorijām) 2016. – 2020., euro

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Pēdējo piecu gadu laikā būtiski palielinājušies pašvaldības izdevumi subsīdijām, dotācijām
un transfertiem, tas ir pašvaldības finansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbības
nodrošināšanai, finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībām, finansējums reliģiskajām
organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī finansējums projektu īstenošanai, kas tiek
pārskaitīts ārvalstu projektu partneriem. Pārskata periodā šajā pozīcijā kopā izlietoti 9 861 274
euro, pēdējo piecu gadu periodā izdevumi palielinājušies par 3 810 133 euro jeb 63.0%.
Finansējuma palielinājums galvenokārt saistīts ar pašvaldības piešķirto finansējumu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, pārskata periodā
izlietoti 2 763 222 euro, pēdējo piecu gadu laikā izdevumi palielinājušies par 1 361 813 euro.
Finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībai zaudējumu kompensācijai par sabiedriskā transporta
pakalpojuma sniegšanu, kā arī valsts budžeta finansējums par pasažieru regulārajiem
pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk nekā 30% no
kopējā maršruta garuma, 2020.gadā izlietots 2 819 652 euro apmērā, tas pēdējo piecu gadu laikā
palielinājies par 44.0%.
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksai 2020.gadā izlietoti 7 830 519 euro,
t.sk. veiktas priekšfinansējuma atmaksas 2 247 854 euro apmērā.
2020.gadā tika veikti arī ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 851 258
euro apmērā, t.sk. pamatkapitāls palielināts:
 SIA “Jelgavas ūdens” 24 174 euro,
 SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” 701 392 euro,
 SIA “Jelgavas poliklīnika” 125 692 euro.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 2020.gadā apgūti 202 208 euro apmērā, t.sk. izlietots
finansējums:
 182 424 euro bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveidei Uzvaras
parkā,
 230 euro Ledus skulptūru festivāla organizēšanai – filmēšanas pakalpojums,
 508 euro TDA “Lielupe” darbības nodrošināšanai,
 493 euro kora “Spīgo” darbības nodrošināšanai,
 1 800 euro naudas balvu izmaksa skolēniem par augstiem sasniegumiem fizikas,
ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetos,
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270 euro kanisterapijas nodarbību sagatavošanai un vadīšanai Jelgavas P. Bendrupa
pamatskolas skolēniem,
15 000 euro pārtikas paku iegādei mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu ēdināšanai
Covid-19 pandēmijas laikā,
970 euro “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem” darbības nodrošināšanai (inventāra,
uzturēšanas materiālu un preču iegādei, jaunā mācību gada, Ziemassvētku un
Jaungada pasākumiem un dāvanām),
500 euro dienas centra “Harmonija” materiālu un iekārtu iegādei sensorās vides
pilnveidošanai un inovatīvu metožu ieviešanai darbā ar pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem,
13 euro bankas pakalpojumiem par kontu apkalpošanu.

Neapgūto ziedojumu naudas līdzekļu atlikums 352 935 euro apmērā tiks izlietots 2021.gadā
saskaņā ar ziedojuma mērķiem.
Finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem. Pārskata periodā pašvaldība
piešķīra finansējumu biedrībām un nodibinājumiem finansējumu 850 986 euro apmērā,
finansējuma mērķi plašāk skatīt 5.pielikumā.

4.3. JELGAVAS PILSĒTAS FINANŠU SAISTĪBAS UN GARANTIJAS
Pašvaldības saistības uz 2020.gada 31.decembri ir 90 109 428 euro, salīdzinot ar 2019.gadu,
pašvaldības saistības uz pārskata perioda beigām palielinājušās par 328 987 euro, t.sk.:
 79 272 513 euro kopējā neatmaksātā ilgtermiņa aizņēmumu summa un uzkrātās
saistības par procentu un citiem maksājumiem par aizņēmumiem uz 31.12.2020.
(+5 852 888 euro),
 7 936 173 euro nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti
(-4 949 908 euro),
 2 900 742 euro pārējās īstermiņa saistības (-1 231 966 euro).
Pārskata periodā Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā plānoto projektu un mērķu sekmīgai
un savlaicīgai realizācijai 2020.gadā starp Jelgavas pilsētas domi un Valsts kasi ir noslēgti deviņi
jauni aizņēmuma līgumi par kopējo līgumu summu 4 628 953 euro, t.sk. 612 717 euro Eiropas
savienības līdzfinansētu projektu īstenošanai, 848 543 euro emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
finansētam projektam, 1 698 600 euro pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, un 1 469 093
euro ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību – ielu
un ceļu infrastruktūras projektu īstenošanai. Savukārt 2020.gadā apgūti aizņēmumu līdzekļi
13 675 264 euro apmērā.
Par uzņemtajām saistībām (saņemtajiem aizņēmumu līdzekļiem iepriekšējos gados)
pašvaldība 2020.gadā atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 7 830 519 euro apmērā, t.sk. veiktās
priekšfinansējuma atmaksas 2 247 855 euro apmērā.
Lai pārliecinātos par pašvaldības spēju norēķināties par īstermiņa saistībām, tiek aprēķināts
parādsaistību īpatsvars pret pašvaldības pašu ieņēmumiem.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības saistības 2020. gadā, euro

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Pārskata periodā pašvaldības ilgtermiņa saistību īpatsvars, neņemot vērā veiktās
priekšfinansējuma atmaksas, pret pašvaldības pašu ieņēmumiem (65 238 304 euro) bija 9.24%.
Saistību īpatsvars pārskata periodā ir palielinājies par 1.9 procentpunktiem, kas skaidrojams ar
pārskata periodā veiktajiem pamatsummu maksājumiem saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem.
Detalizētus pašvaldības galvojumu un aizņēmumu sarakstus skatīt 4.pielikumā.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1. VEIKTIE PASĀKUMI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN
IZGLĪTOŠANAI
Lai informētu sabiedrību par pašvaldības darbu un aktualitātēm pilsētā, Jelgavas pilsētas
pašvaldība sniedz informāciju vietējiem un nacionālajiem medijiem – laikrakstu redakcijām, ziņu
aģentūrai LETA, interneta portāliem, TV un radiostaciju ziņu dienestiem.
Informācija par jaunumiem Jelgavā un pašvaldībā 2020.gadā izskanēja radiostacijās „Radio
SWH”, „Radio Skonto”, “Kurzemes radio”, “Radio EHR Krievu hiti”, “EHR Eiropas hitu radio”
un “EHR Superhits Radio” mēnesī vidēji izmantojot 50 minūtes raidlaika. Turpinās informatīvā
sadarbība arī ar laikrakstiem „Diena”, „Dienas Bizness”, „Latvijas Avīze”, “Ievas padomu avīze”
un “MK Latvija”, interneta portāliem “Delfi”, „TVnet” un “Apollo”. 2020.gadā sagatavotas 1143
preses relīzes, kas publicētas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv, un sniegtas
atbildes uz 491 masu mediju jautājumu.
24/7 režīmā notiek Nacionālās ziņu aģentūras LETA on-line ziņu piegāde. Tas sniedz iespēju
operatīvi reaģēt uz publicitāti (drukātajā presē, TV, radio un interneta ziņu portālos, kā arī
sociālajos medijos) un savlaicīgi sniegt informāciju sabiedrībai par aktuālajiem tematiem un
jautājumiem.
Kopumā 2020.gadā nacionālajos masu medijos publicētas 10 912 ziņas, kurās minēta
Jelgava, t.sk. 44,29% jeb 4832 publikācijas par Jelgavu vērtējamas kā pozitīvas, 50% jeb 5456 - kā
neitrāla informācija, savukārt 5,71 % jeb 624 ziņas vērtējamas kā negatīvas. Salīdzinot ar
2019.gadu, ziņu kopskaits par Jelgavas pilsētu ir samazinājies par 2102 ziņām. Tas skaidrojams ar
valstī esošo epidemioloģisko situāciju 2020.gadā, kad būtiski samazinājās jebkāda veida
aktivitātes.
Mediju vērtējuma kopsavilkums 2014.-2020.g.
Gads
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Vērtējums
negatīvs
624
742
721
884
683
484
507

pozitīvs
4832
5404
5387
5246
4562
3781
2639

neitrāls
5456
6868
6845
6865
6667
5538
4993

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Gada griezumā Jelgavas pilsētas atpazīstamību un pozitīvu publicitāti nacionālajos masu
medijos veicinājuši Jelgavas uzņēmumi un jelgavnieku sasniegumi dažādās jomās, kā arī pilsētai
nozīmīgu infrastruktūras objektu nodošana ekspluatācijā, piemēram, Bērnu un jauniešu centra
“Junda” (no 2020.gada 1.jūnija - Jaunrades nams “Junda”) jaunās mājvietas atklāšana Zemgales
prospektā 7, Loka maģistrāles rekonstrukcija un būvdarbu pabeigšana Prohorova, Neretas un
Garozas ielās, sakārtojot degradēto teritoriju depo mikrorajonā, kā arī jaunā pastaigu vieta - Svētes
palienes pļavu laipas.
Pilsētas atpazīstamību masu medijos veicināja Jelgavas pilsētas pašvaldības un jelgavnieku
aktivitātes administratīvi teritoriālās reformas izstrādes laikā, lai saglabātu Jelgavai republikas
nozīmes pilsētas statusu. Ar pozitīvu publicitāti medijos parādījās arī pašvaldības iniciatīva par
iespēju uzņēmējiem saņemt pašvaldības grantu, kā arī uzņēmējdarbības balvas piešķiršana.
Nacionālo masu mediju interese par Jelgavas pilsētu tradicionāli saistīta arī lielajiem
pasākumiem: Ledus skulptūru festivālu, Pilsētas svētkiem, Smilšu skulptūru festivālu un Piena
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paku regati. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, šiem pasākumiem 2020.gadā bija cits
formāts, piemēram, Pilsētas svētkos, kad tika atzīmēta Jelgavas 755. gadadiena, iesaistot
jelgavniekus, lielākais akcents bija aktivitātēm virtuālajā vidē. Savukārt Smilšu skulptūru festivāls
pārtapa parkā.
Negatīvu publicitāti medijos radīja Jelgavas tirgus būvniecības termiņu pārcelšana un
tiesvedība par attīstītāja ieceri Cukura ielā 2, Jelgavā, būvēt “Depo”.
Popularizējot Jelgavas pilsētu un tās simboliku - logotipu, saukļa logotipu, mazo ģerboni,
karogu un Jelgavas pilsētas 755.gada jubilejas logotipu, aktivizējot pilsētas iedzīvotāju līdzdalību
pilsētas norisēs un veicinot Jelgavas pilsētas iedzīvotāju lokālpatriotismu, pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Jelgavas Vēstnesis” reizi mēnesī organizēti konkursi pilsētas
iedzīvotājiem „Jelgava – pilsēta izaugsmei!”, kuros lasītājiem bija jāatrod un jāsaskaita izdevuma
lapaspusēs izvietotā Jelgavas pilsētas simbolika. Kopumā 12 konkursos 2020.gadā piedalījās 1834
jelgavnieki.
Galvenais Jelgavas pilsētas pašvaldības informācijas avots ir pašvaldības oficiālā
tīmekļvietne www.jelgava.lv. Tajā iedzīvotāji var iegūt informāciju par Jelgavas pilsētas
pašvaldības kompetences jautājumiem - pieejamajiem pakalpojumiem, pašvaldības administrācijas
un iestāžu darbu, Jelgavas pilsētas domes virzītajiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī
aktualitātēm Jelgavas pilsētā. Tīmekļvietne 2020. gadā apmeklēta 1 786 068 reizes un vidējais
apmeklētāja sesijas ilgums ir 1 minūte 54 sekundes.
2020. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē veikti vairāki tehniski un
vizuāli uzlabojumi pārraudzības un piekļūstamības veicināšanai, piemēram, iespēja mainīt burtu
un attēlu lielumu, kā arī to kontrastainību, kā arī izstrādāti papildu iestatījumi iedzīvotāju
informēšanas iespēju uzlabošanai.
Lai iedzīvotāji varētu iegūt pašvaldības informāciju vienuviet, pašvaldības oficiālajai
tīmekļvietnei www.jelgava.lv pievienots portāls www.jelgavasvestnesis.lv. Pašvaldības oficiālajā
tīmekļvietnē www.jelgava.lv ieviesta iespēja apskatīt informatīvā izdevuma “Jelgavas Vēstnesis”
elektronisko versiju PDF formātā.
Pašvaldības oficiālā tīmekļvietne www.jelgava.lv turpina pildīt “vārtu“ lapas funkciju un tajā
ir attīstītas un pilnveidotas integrēto pašvaldības institūciju - Sabiedrības integrācijas pārvaldes,
Jelgavas izglītības pārvaldes, Sociālo lietu pārvaldes, Sporta servisa centra, Bērnu un jauniešu
centra “Junda” (no 2020.gada 1.jūnija - Jaunrades nams “Junda”), Jelgavas reģionālā tūrisma
centra un Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas - sadaļas.
2020. gadā noslēgti mobilās lietotnes (aplikācijas) “Jelgavas pilsēta” uzlabošanas darbi funkcionalitāte, pasākumu un ziņu sadaļas. Mobilajā lietotnē iespējams iepazīties ar pilsētas
aktualitātēm - pasākumiem un jaunākajām ziņām, izmantot un iepazīties ar interaktīvo tūrisma
piedāvājumu, izmantot interaktīvo karti, kā arī autorizētiem lietotājiem apzināt informāciju par sev
pieejamajiem Jelgavas pilsētas pašvaldības piešķirtajiem pakalpojumiem.
Jelgavas pilsētas pašvaldība sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Twitter, Youtube un
draugiem.lv uztur Jelgavas pilsētas profilus, kas sniedz iedzīvotājiem plašas iespējas uzzināt par
jaunumiem un ar tiem dalīties ar citiem tīklu lietotājiem, sazināties ar pašvaldību un noskaidrot
interesējošos jautājumus, kā arī paust viedokļus iedzīvotājiem visērtākajā vidē, lietojot
mūsdienīgus risinājumus un metodes.
Sociālo mediju lietošanas tendences ir strauji mainījušās, par ko liecina arī iedzīvotāju
mediju lietošanas paradumi un izmaiņas sociālo tīklu sekotāju skaitā. Arvien vairāk iedzīvotāji
informācijas apzināšanai izmanto mobilās ierīces vai planšetdatorus datoru vietā.
Sociālajā tīklā Facebook Jelgavas pilsētas lapai @Jelgavas pilsēta (izveidota 2014.gada
augustā) 2020.gada beigās sekotāju skaits sasniedza 20 603. Tas salīdzinājumā ar 2019. gada
beigām ir pieaudzis par 33 %, kas ir par 6871 sekotājiem vairāk.
Sociālajā tīkla Instagram profilam @jelgavas_pilseta (izveidots 2014.gada novembrī)
sekotāju skaits ir 6975. Salīdzinājumā ar 2019. gadu tas ir pieaudzis par 18 %, kas ir par 1279
sekotājiem vairāk.
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Atbilstoši vispārējām tendencēm iedzīvotāju lietošanas paradumiem interneta vidē, jau
vairākus gadus sarūk mikroblogošanas vietnes Twitter un tīmekļvietnes draugiem.lv lietošanas
popularitāte. Šī tendence ir vērojama arī Jelgavas pilsētas profiliem minētajās vietnēs. 2020.gadā
Twitter sekotāju skaits @JelgavaLV, profilam ir 6 289, savukārt draugiem.lv lapa @JelgavaLV
sekotāju skaits 2020.gada beigās bija 2 327.
Koplietošanas vietnes Youtube kanālā @JelgavaLV (izveidots 2011.gada martā) apskatāmi
video materiāli par Jelgavai svarīgiem notikumiem, kā arī citi jelgavniekiem un viesiem sagatavoti
izzinoši video. Ņemot vērā 2020.gadā valstī esošo epidemioloģisko situāciju, kad būtiski
samazinājās iespējas organizēt klātienes aktivitātes, palielinājies sagatavoto video apjoms un
Youtube kanālā apskatei ievietoti 56 video, kas skatīti 77 710 reizes. Populārākie Jelgavas pilsētas
video bija, piemēram, “Simboliskā Jelgavas pilsētas karodziņa stafete – Mēs esam Jelgava!
Jelgava 755” un “Simtiem jelgavnieku vienojas dejā”.
Interneta vidē aktīvi monitorētas nozīmīgākās problēmas: ārkārtējās situācijas radītās
izmaiņas, ceļu kvalitāte, satiksmes organizācija, pagalmu labiekārtošana u.c., lai aktīvi iesaistītos
to skaidrošanā. Regulāri Jelgavas pilsētas sociālajos tīklos norisinās aktivitātes ar iedzīvotāju
iesaisti lokālpatriotisma veicināšanai, aktīvā un veselīgā dzīvesveida popularizēšanai, kā arī dzīves
kvalitātes uzlabošanai.
Lai nodrošinātu sabiedrības izglītošanu, objektīvas informācijas apriti pilsētas iedzīvotāju
vidū, Jelgavas pilsētas pašvaldība izdod informatīvo izdevumu “Jelgavas Vēstnesis”. No
2020.gada janvāra informatīvo izdevumu sagatavo Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību pārvalde.
2020.gadā tika sagatavoti un sabiedrībā izplatīti 44 bezmaksas informatīvā izdevuma
“Jelgavas Vēstnesis” numuri. Līdz 2020.gada novembrim informatīvais izdevums tika sagatavots
katru kalendāro nedēļu – ceturtdienā – vienu nedēļu iznākot astoņu lapaspušu apjomā, bet nākamo
nedēļu – četru lapaspušu apjomā. Atbilstoši grozījumiem likumā “Par pašvaldībām”, 2020.gada
novembrī un decembrī iznāca pa vienam informatīvā izdevuma numuram sešpadsmit lappušu
apjomā. Katra numura tirāža - 28 000 eksemplāru.
2020.gada rudenī pētījumu kompānijas “Kantar Latvija” veiktajā aptaujā informatīvais
izdevums “Jelgavas Vēstnesis” tika atzīts par 21.lasītāko izdevumu Latvijā un trešo lasītāko starp
laikrakstiem. Kopš 2012.gada, kad “Jelgavas Vēstnesis” tika iekļauts šajā aptaujā, tas nemainīgi
saglabājis lasītākā izdevumu pozīcijas Zemgales reģionā.

5.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Jelgavas pilsētas domes, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, sniegto pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību, Jelgavas pilsētas pašvaldība veic Jelgavas pilsētas iedzīvotāju apmierinātības
mērījumu.
Jelgavas pilsētas domes darbību pēdējā gada laikā pozitīvi vērtēja 69% aptaujāto (2019.gadā
– 61%, 2018.gadā – 72%), bet kritiski – 31%. 86% (2019.gadā – 85%, 2018.gadā – 74%). 86%
aptaujāto Jelgavas iedzīvotāju apgalvoja, ka informācija par Jelgavas pilsētas domes darbību un
pieņemtajiem lēmumiem viņus sasniedz (2019.gadā – 85%, 2018.gadā – 74%). Noraidoši atbildēja
10% respondentu (2019.gadā – 12%, 2018.gadā – 19%).
Vērtējot iestāžu darbu, respondenti augstāko reitingu piešķīruši, pašvaldības iestādēm
“Kultūra”, “Pilsētsaimniecība”, Jelgavas izglītības pārvaldei, Jelgavas pilsētas bibliotēkai, Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam, pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Jelgavas Ūdens”
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” un SIA “Jelgavas poliklīnika”, SIA “Zemgales
Olimpiskais centrs”, kā arī operatīvajiem dienestiem - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, Pašvaldības un Valsts policijām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Savukārt kritiski tiek vērtēts SIA “Jelgavas tirgus” darbs.
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Vērtējot konkrētu dzīves jomu Jelgavā attīstību, pārsvarā valdīja pozitīvs viedoklis.
Jāatzīmē, ka vairāku jomu attīstība 2020.gadā tika vērtēta labāk nekā iepriekšējos gados.
Piemēram, būtiskus uzlabojumus aptaujātie jelgavnieku saskata šādās pilsētas dzīves jomās:
 pilsētas vides sakārtošana, infrastruktūra - 61% (2019.gadā – 43%);
 uzņēmējdarbības attīstība – 65% (2019.gadā – 60%);
 veselības aprūpe – 58% (2019.gadā – 51%);
 komunālo pakalpojumu kvalitāte -70% (2019.gadā – 66%);
 drošība uz ielām – 86% (2019.gadā – 77%).
Mainoties informācijas iegūšanas veidam, 89% aptaujāto respondentu norādīja, ka
informāciju par notikumiem pilsētā visbiežāk iegūst interneta vietnēs (2019.gadā – 71%).
Visbiežāk šim nolūkam tiek izmantota pašvaldības oficiālā tīmekļvietne www.jelgava.lv (58%) un
pilsētas sociālo tīklu konti (72%). Savukārt drukātā veidā informāciju par pilsētu visbiežāk iegūst
no pašvaldības informatīvā izdevuma “Jelgavas Vēstnesis”. No aptaujātajiem šo informācijas
avotu izvēlas 77% respondenti, kas ir par 9% vairāk nekā 2019.gadā.

5.3. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS,
BIEDRĪBĀS, NODIBINĀJUMOS
Jelgavas pilsētas ārējo un starptautisko sakaru politika tiek realizēta saskaņā ar pilsētas
stratēģiskajiem mērķiem. Prioritāri ir jautājumi, kas saistīti ar labvēlīgas vides radīšanu investīciju
piesaistei, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūrvides, sporta dzīves veidošanu,
izglītības līmeņa paaugstināšanu un zinātnes attīstību. Sadarbība tiek veikta Eiropas Savienības
projektu līmenī, dažādu institūciju un sabiedrisko organizāciju līmenī, pašvaldības darbinieku
līmenī.
2020.gadā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš kā Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvis attālināti piedalījās Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa plenārsēdē un
Aktuālo lietu komitejas sanāksmē.
2020.gadā Jelgavas pilsētas dome turpināja sadarbību ar ārvalstu vēstniecībām un
pārstāvniecībām Latvijā un Jelgavas sadraudzības pilsētām, kā arī tika uzņemtas ārvalstu
delegācijas un amatpersonas:
 23.janvārī pieredzes apmaiņas vizītē Jelgavā ieradās Valgas pašvaldības delegācija. Vizītes
laikā tika apspriesti viedas pilsētas un projektu vadības jautājumi;
 25.februārī Jelgavu oficiālās vizītes laikā apmeklēja Čehijas vēstniece Jana Hinkova un
Slovākijas vēstnieks Ladislavs Babčans. Vēstnieki iepazinās ar šokolādes ražošanu
uzņēmumā SIA “Chocolette Confetionary”, kā arī iepazīstot izglītības jomu Jelgavā,
apmeklēja Jelgavas Valsts ģimnāziju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kur
apsprieda sadarbības iespējas;
 28.februārī reģionālās vizītes laikā Jelgavā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs ar pašvaldībām, uzņēmējiem,
nozaru pārstāvjiem, lauksaimniekiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem diskutēja par
tautsaimniecības aktuāliem jautājumiem;
 6.martā norisinājās Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ijaba vizīte, kuras laikā deputāts
tikās ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju, piedalījās Vēstnieku skolā, kuras laikā
notika atklātā stunda Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un tika pārrunātas Eiropas
vērtības;
 18.augustā Jelgavā notika Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kurā
prezentēja aktuālo informāciju par e-mobilitātes programmām, kā arī izskatīja citus
Zemgales pašvaldībām aktuālos jautājumus;
 8.septembrī oficiālajā vizītē Jelgavā ieradās Uzbekistānas vēstnieks Kadambajs Sultanovs.
Tikšanās laikā Jelgavas domes priekšsēdētājs iepazīstināja ar pilsētas vēsturi un
uzņēmējdarbību, tai skaitā Jelgavas biznesa inkubatoru un uzņēmumu SIA “Purenn”. Kā
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arī tikās ar LLU rektori Irinu Pilveri, lai apspriestu sadarbību un pārrunātu izglītības
iespējas Latvijā un Uzbekistānā;
 23.septembrī Jelgavā norisinājās Latvijā akreditēto ārvalstu vēstnieku reģionālā vizīte,
kuras ietvaros pilsētu apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu, Apvienoto Arābu Emirātu,
Austrijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Korejas, Ķīnas, Lielbritānijas, Moldovas,
Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Turcijas,
Ungārijas, Zviedrijas. Delegācija viesojās Pašvaldības operatīvās informācijas centrā,
iepazinās ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes piedāvātajām izglītības programmām
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūtā, kā arī apmeklēja uzņēmumus AS "PET Baltija", SIA "Cross Timber Systems" un
SIA "Karameļu darbnīca".
Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti sadarbības līgumi ar 14 pilsētām: Šauļiem
(Lietuva), Pērnavu (Igaunija), Baranovičiem (Baltkrievija), Belostoku (Polija), Magadanu
(Krievija), Ivano-Frankovsku (Ukraina), Naku (Zviedrija), Haleforsu (Zviedrija), Vejli (Dānija),
Rueil-Malmezonu (Francija), Alkamo, Komo (Itālija) un Šin-Jingu (Taivāna), kā arī ir noslēgts
nodomu protokols ar Novu Odesu (Brazīlija).
Jelgava ir Baltijas Jūras Pilsētu savienības (UBC) dalībniece, organizācija sniedz plašas
iespējas pilsētai sadarboties ar citu Eiropas pašvaldību speciālistiem. Organizācijas iekšienē darbs
notiek komisijās, kuras apmeklē pašvaldībā strādājošie attiecīgās jomas speciālisti, tas padziļina
profesionālās zināšanas, sniedz pieredzes apmaiņas iespējas un ļauj veidot profesionālus
sadarbības tīklus.
Biedrības un nodibinājumi, kuros Jelgavas pilsētas pašvaldība ir dibinātāja vai dalībniece
(2020.gads)
Institūcijas

Jelgavas pilsētas dome

Nosaukums
Biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Biedrība Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Biedrība Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Nodibinājums Sporta tālākizglītības atbalsta fonds
Nodibinājums Fonds Atbalsts kultūrai Jelgavā
Nodibinājums Izglītības atbalsta fonds
Nodibinājums Jāņa Bisenieka fonds
Biedrība LATTŪRINFO, Latvijas tūrisma informācijas
organizāciju asociācija
Biedrība Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra
Biedrība Latvijas Airēšanas federācija
Biedrība Latvijas Kanoe Federācija
Biedrība Latvijas Basketbola Savienība
Biedrība Latvijas Vieglatlētikas savienība
Biedrība Latvijas Vingrošanas federācija
Biedrība Latvijas Riteņbraukšanas federācija
Biedrība Latvijas šaha federācija
Biedrība Latvijas Džudo federācija
Biedrība Latvijas Futbola federācija
Biedrība Latvijas Peldēšanas federācija
Biedrība Latvijas Hokeja federācija
Biedrība Latvijas Slidošanas asociācija
Biedrība Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība
Nodibinājums Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds
Baltijas pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities)
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Reģistrācijas
numurs
40003081501
40008062649
40008020804
40008013925
40008088826
40008091258
40008090214
40008091050
40008015470
40008134754
40008022792
40008022044
40008025619
40008029019
40008022241
40008023340
50008022351
40008023336
50008022101
40008029004
40008022294
40008022186
50008025521
40008280241
starptautiska
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Institūcijas
Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
“Jelgavas reģionālais
tūrisma centrs”
Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
“Ģ.Eliasa Jelgavas
vēstures un mākslas
muzejs”
Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
“Jelgavas pilsētas
bāriņtiesa”
Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
“Kultūra”
Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
“ Jelgavas sociālo lietu
pārvalde”
Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
“Jelgavas izglītības
pārvalde”

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

Nosaukums

Reģistrācijas
numurs

Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija”

40008079946

Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija
“LATTŪRINFO”

40008015470

Latvijas muzeju biedrība

40008003240

Starptautiskā muzeju padome [ICOM] Latvijas Nacionālā
komiteja

40008121073

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija

4000806798

Latvijas pasākumu norišu vietu asociācija (LPNVA)

40008293602

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība

40008217401

Izglītības iniciatīvu centrs, biedrība
Profesionālās izglītības biedrība
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija
Latvijas skolu sporta federācija, biedrība
Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija, biedrība

45403009498
40008038755
40008020749
40008023478
40008015856

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība

40003081501

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

Nerezidents
Vācija VR
31203B
40008017857
40008038242
40008005805

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija, Jelgavas TIC informācija, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas
muzeja informācija, Bāriņtiesas informācija, ,JPPI “Kultūra” informācija, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
informācija, Jelgavas izglītības pārvaldes informācija, ZRKAC informācija
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6. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1. PILSĒTSAIMNIECĪBA
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un komunālo saimniecību pārzina
un koordinē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.
Ielas, ceļi, stāvlaukumi
Nr.p.k.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Paveiktie darbi
Asfaltbetona seguma izbūve Romas ielas posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas
administratīvajai robežai (asfaltbetona seguma izbūve Romas ielā 5386 m2 un Zemeņu
ielā 1547 m2, grāvja padziļināšana Straumes ielā 136 m)
Asfaltbetona seguma atjaunošana Ruļļu ielas posmā no Salnas ielas līdz Viskaļu ielai,
5400m2
Asfaltbetona seguma atjaunošana Satiksmes ielas posmā no Meiju ceļa līdz Ganību
ielai (asfaltbetona seguma atjaunošana 10034 m2 un ietves bruģakmens seguma
pārbūve 1329 m2)
Gājēju ietves izbūve un apgaismojuma pārbūve Kalnciema ceļā posmā no Rīgas ielas
līdz Loka maģistrālei (izbūvēta jauna ietve 2942 m2, uzstādīti 43 jauni apgaismojuma
balsti ar LED gaismekļiem)
Projektēšana un būvdarbi “Elektrības ielas piebraucamā ceļa pārbūve” (veikta lietus
ūdens novades sakārtošana, ieklāts jauns bruģakmens segums uz brauktuves 440 m2 un
ietves 18 m2, izbūvēts asfalbetona segums 201 m2)
Sakaru kanalizācijas projektēšana un izbūve Aspazijas ielas posmā no Dobeles šosejas
līdz Aspazijas ielai 20 (izbūvēta sakaru kanalizācija 173m un atjaunots ietves
bruģakmens segums 144 m2)
Sakaru kanalizācijas projektēšana un izbūve Sarmas ielas posmā no Mazā ceļa līdz
Sarmas ielai Nr.2 (izbūvēta sakaru kanalizācija 171 m un izbūvēts ietves bruģakmens
segums 434 m2)
Sakaru kanalizācijas projektēšana un izbūve Institūta ielas posmā no Rīgas ielas līdz
Zāļu ielai (izbūvēta sakaru kanalizācija 176m un izbūvēts ietves bruģakmens segums
194 m2)
Projektēšana un būvdarbi “Velonovietne pie Spīdolas ģimnāzijas” (izbūvēta jauna
velonovietne 140 velosipēdiem, ieklāts jauns bruģakmens segums 347m 2)
Projektēšana un būvdarbi “Gājēju ietve Traktoristu ielā” (izbūvēts jauns ietves posms
144m, ieklājot jaunu bruģakmens segumu 211 m2)
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde „Sakaru kanalizācijas un optiskā kabeļa
izbūve Pulkveža Brieža ielas un Meiju ceļa posmā no Lielās ielas līdz Satiksmes ielai,
Jelgavā”
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Autotransporta stāvlaukuma
labiekārtošana pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Meiju ceļā 4A, Jelgavā”
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Teritorijas labiekārtošana skvērā aiz
Jelgavas kultūras nama un autostāvvietu pārbūve Dobeles ielā, Jelgavā”
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Ielu pārbūve 1.,2.,3.līnijas un Nameja
ielas rajonā”
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Brauktuves un ietves izbūve Lielā ielā
9C un Katoļu ielā 2D”
Vienlaidus asfaltbetona seguma atjaunošana:
 Tērvetes un Baložu iela vienlaidus seguma atjaunošana – 140 m2;
 Rīgas iela (Garozas-P.Lejiņa) – 1199 m2;
 Kalnciema ceļš posmā no Vecā ceļa līdz Lielupes ielai un posmā no Strautu ceļa
līdz Nr.118d – 470 m2;
 Garozas iela posms no Veco Strēlnieku ielas līdz Pļavu ielai – 1084 m2.
Ielu nomaļu profilēšana, piebēršana un blietēšana:
 Nomaļu uzpildīšana ar nesaistīt minerālmateriālu maisījumu – 270 m3 (Kalnciema
ceļš, Garozas iela, Lietuvas šoseja, Miera iela, Aizsargu iela, Bauskas iela,
Tērvetes iela, Atmodas iela, Loka Maģistrāle, 1.līnija, Ganību iela, Bauskas iela,
Rūpniecības iela, Saldus iela, Augstkalnes iela, Klijēnu ceļš, Strazdu iela, 4.līnija,
Ganību iela, Miezītes ceļš, Meiju ceļš, Zvaigžņu iela, Apšu iela, Bauskas iela,
Biešu iela, Platones iela, Dzelzceļnieku iela, Lāčplēša iela, Rīgas iela, Krišjāņa
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Izmaksas, euro
551 408,64
189 718,20
657 827,39

802 337,96

65 177,64

19 390,17

34 421,97

24 947,88
42 096,82
38 405,10
5142,50
4825,48
14 861,22
108 391,80
10 587,50

106 941

50 946
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Nr.p.k.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Paveiktie darbi
Barona iela);
 Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un aizvedot uz
atbērtni – Rīgas iela, Bauskas iela, Bāra ceļš, Klijēnu ceļš.– 2153 m3.
Asfaltbetona bedrīšu remonts – 100 km garumā un 11745 m2 apjomā.
Grants seguma ielu greiderēšana – 1282 pārgājiena km:
Maršrutos: Romas ielas, Kalnciema ceļa, Kazarmes ielas, Depo rajons, Sieramuižas
rajons, Vidus ielas rajons, Dobeles šosejas rajons, Tērvetes ielas rajons, Garozas ielas
rajons, Dambja ielas rajons, Rīgas ielas rajons.
Grants seguma brauktuvju divkārtu virsmas apstrāde – 18837 m2:
 Nākotnes iela – 72 m2;
 Bebru ceļš (Atmodas-Dambja) – 2986 m2;
 Augstkalnes ielas – 3001 m2;
 Parka iela (līdz Jaunajam ceļam) – 2273 m2;
 Jasmīnu iela (Madaru - E.Dārziņa) – 724 m2;
 Zirgu iela (Tērvetes-Smilšu) – 2415 m2;
 Madaru iela (Tērvetes-Smilšu) – 2112 m2;
 Alkšņu iela (Garozas - Parka) – 1157 m2;
 Platones iela (no Nr.75 - Sila iela) – 2097 m2.
Grants seguma ielu atputekļošana – 201 550 m2:
Salnas iela – 2895 m2; E. Veidenbauma iela posmā no Rūpniecības ielas līdz Stacijas
ielai - 1480 m2; 2.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam – 5929 m2; Lāču
iela posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai – 3800 m2; 3.līnija – 6322 m2;
Vīgriežu iela – 3420 m2; 1. līnija – 6000 m2; Turaidas iela – 2318 m2; Kārklu iela –
2500 m2; Viestura iela – 1200 m2; Bērzu ceļš – 9000 m2; Birzes iela – 3500 m2;
Augstkalnes iela – 2000 m2; Rogu ceļš – 4850 m2; Platones iela – 4200 m2; Bebru ceļš
– 4250 m2; Saldus iela – 4500 m2; Platones iela – 4000 m2; Būriņu ceļš – 5000 m2;
Pumpura iela – 1560 m2; Kronvalda iela – 1500 m2; Nākotnes iela – 2481 m2; Miezītes
ceļš – 3500 m2; Augstkalnes iela – 2700 m2; Rogu ceļš – 4800 m2; Kārklu iela – 2000
m2; 3.līnija – 1500 m2; Dainas iela – 1560 m2; Vasaras iela – 895 m2, Namdaru iela –
500 m2, Ganību iela – 5000 m2; Lielupes iela – 3000 m2, Klijēnu ceļš posmā no Nr.10
līdz Nr.12, Lāču iela – 3500 m2, Graudu iela – 2000 m2, Ganību iela posmā no
Kazarmes ielas līdz Ganību 36 – 2000 m2; Turaidas iela – 2000 m2; Dainas iela –
1000 m2; Rožu iela – 720 m2; 5.līnija – 5000 m2; Kārļa iela – 3000m2; Romas iela
posmā no Turaidas līdz robežai, Rogu ceļš – 6500 m 2; Platones iela posmā no Sila
ielas līdz Sargu ielai – 1800 m2; Medus iela – 750 m2; Viestura iela – 1200 m2; Malkas
ceļš – 4000 m2; Būriņu ceļš – 6000 m2, Dārza iela – 2000 m2; 2.līnija – 6000 m2;
Vangaļu ceļš – 2500 m2; Rudzu iela – 3000 m2; Iecavas iela – 1250 m2; Palu iela –
2000 m2; Riekstu ceļš starp 3. un 4.līnijām – 1000 m2; Druvu iela – 400 m2; Nākotnes
iela – 2400 m2; Sniega iela – 3000 m2; Celtnieku iela – 2500 m2; Laimas iela – 1800
m2; Augstkalnes iela – 2400 m2; Madaru iela – 2200 m2; Zirgu iela – 1800 m2; Kļavu
iela – 800 m2; Jasmīnu iela – 500 m2; Vasaras iela – 1750 m2; Smilgu iela – 900 m2;
Saldus iela – 3000 m2; Dārzkopju iela – 2800 m2; Vīgriežu iela – 2800 m2; Līču iela –
2000 m2; Vītolu ceļa posms no Miezītes ceļa līdz caurtekai – 1000 m2; Smilšu iela –
2500 m2; Kārļa Praula iela – 1200 m2; Sniega iela – 3000 m2; Draudzības iela – 2500
m2 un Kadiķu ceļš – 1500 m2.
Pašvaldības iekšpagalmu un stāvlaukumu remonts ar nepilno asfaltēšanas tehnoloģiju –
600 m2:
Helmaņa iela 3, Loka maģistrāle – Pērnavas iela, Lāčplēša iela 17, 19, 21, Satiksmes
iela 37-59, Māras iela 2, Ganību ielas 58, Dobeles šoseja 96, 98, Akadēmijas iela –
Zemgales prospekts - Pasta iela, Dambja iela 2, Krišjāņa Barona 3, Katoļu iela –
Driskas iela, Uzvaras iela 8, Mātera iela pie Nr.53, Lielā iela Nr.19.
Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, trotuāru un laukumu asfaltbetona seguma
bedrīšu remonts – 180 m2, bruģa remonts – 31 m2, betonēšanas darbi – 0,5 m3:
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija;
 Jelgavas Valsts ģimnāzija
 Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola;
 Jelgavas centra pamatskola;
 Jelgavas 4. sākumskola;
 Jelgavas Amatu vidusskola;
 Jelgavas Mākslas skola;
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Nr.p.k.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

Paveiktie darbi
 Jelgavas 4.vidusskola;
 Jelgavas 5.vidusskola;
 Jelgavas 6.vidusskola;
 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola;
 Jelgavas vakara maiņu vidusskola;
 Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs;
 Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”.
Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona bedrīšu remonts:
Lielā iela 17, Loka maģistrāle gar Nr.21A, Aviācijas iela, Ausekļa iela, Pērnavas iela
6, Krišjāņa Barona ielas iebrauktuve uz Hercoga Jēkaba laukumu, Garozas iela, Puķu
iela, Satiksmes iela 37 - 51, Svētes iela autoostas laukumi, Pasta iela iebrauktuve uz
Nr.24E un Baložu iela 14.
Ietvju seguma remonts:
Bruģēšanas darbi veikti – 1220 m2:
 Katoļu iela posmā no Driksas ielas līdz Raiņa ielai;
 Sarmas iela posmā no Nr.2 līdz Mazajam ceļam;
 Strazdu iela posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas 4.vidusskolai;
 Institūta iela posmā no Rīgas ielas - Zāļu ielai;
 Aspazijas iela posmā no Jelgavas 5.vidusskolas līdz Asteru ielai.
Asfaltbetona remontdarbi – 350 m2:
Mātera iela, Māras iela, Satiksmes iela, Meiju ceļš, Aviācijas iela, Katoļu iela,
Zvaigžņu iela gar Zvaigžņu dīķi.
Ielu uzbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu – 2250 m3:
Saulītes iela, Ziedoņa iela, Veldzes iela, Veselības iela, Vālodzes iela, Kārļa Praula
iela, Viestura iela, Parka iela, Dambja iela, Kārklu iela, Lediņu ceļš, Eduarda
Veidenbauma iela, Strazdu iela, Rītausmas iela, Malkas ceļš, Saldus iela, Emīla
Melngaiļa iela, Jaunais ceļš, Smilšu iela, Klijēnu ceļš, Lazdu iela, Vecais ceļš, Vīgriežu
iela, Šūmaņu ceļš, Austrumu iela, Viršu iela, Ceriņu iela, Šķūņu iela, Pambakara ceļš,
3.līnija, 2.līnija, 1.līnija, Pionieru iela, Madaru iela atzars no Nr.20 līdz Nr.26,
Mežmalas iela, Miezītes ceļš, Mednieku iela, Linu iela, Šūmaņu ceļš, Ošu ceļš, Indras
iela, Cepļu iela, Zāļu iela, Zaļumu iela, Īsā iela, Pārslu iela, Meža ceļš, Nomales iela,
Sprīdīšu iela, Skuju iela, Būriņu ceļš, Bebru ceļš, Rasas iela, Rosmes iela, Pilssalas iela,
Pārmiju iela, Biešu iela, Turaidas iela, Rogu ceļš, Emburgas iela, Sila iela, Jasmīnu
iela, Mazais ceļš, Vārpu iela, Apiņu iela, Mētru iela, Bērzu ceļš, Namdaru iela, Zirgu
iela, Liepu iela, Rudzu iela, Miezītes ceļš.
Ielu mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu – 1241 pārg.km; pavasara pirmā tīrīšana
– 105 pārg.km.
Ielu seguma kopšana ziemas periodā (sniega tīrīšana, izvešana, virsmu kaisīšana ar
pretslīdes materiāliem).
Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai:
 Pulkveža Brieža ielā Nr. 14 izbūvējusi bruģētu stāvlaukumu un labiekārtojusi
teritoriju, iestādot košumkrūmus un iesējot zālienu;
 lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un stāvlaukuma sakārtošanu Lielajā ielā Nr. 8;
 jaunu gājēju celiņu izbūvi Māras ielā Nr. 4;
 atjaunoja brauktuves segumu un izbūvēja stāvlaukumu Lāčplēša ielā Nr. 17;
 lietus kanalizācijas tīklu izbūvi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā
Nr. 8;
 Biedrība “Katoļu 19”” veica stāvlaukuma labiekārtošanu iekšpagalmā pie
dzīvojamās mājas Katoļu ielā Nr. 19.
Tiltu apsaimniekošana:
 Ikgadējie uzturēšanas darbi (aku regulēšana uz Lietuvas šosejas pārvada, Romas
tilt klāja un salaidumu vietu remonts, Dzirnavu ielas tilta, Malkas ceļa tilta u.c.
konusu atbrīvošana no apauguma, betonēšana, ūdens atvadu tīrīšana);
 Astoņu tiltu (Pasta salas (transporta/gājēju) tilts pāri kanālam, Malkas ceļa
(transporta/gājēju) un Bāra ceļa (gājēju) tilti pāri Svētes upei, Bauskas ielas
(transporta/gājēju), Straumes ielas (gājēju), Spāru ielas (gājēju) tilti pāri Platones
upei, Lielās ielas (transporta/gājēju) un “Mītavas” (gājēju) tilti pāri Driksas upei)
inspekciju veikšana;
 Apogu ielas laipas pāri Svētes upei klāja remonts;
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Nr.p.k.

31.

Paveiktie darbi
 Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu avārijas remontdarbi.
Pilsētas teritorijā veikti dažādi darbi, kas saistīti ar bruģa remontu, seguma sakārtošanu
pēc ceļu satiksmes negadījumiem (CSNG) un citi darbi:
 Segumu sakārtošana pēc CSNG – tranzīta un maģistrālās ielas – 56 vietas;
 Kaltā bruģakmens seguma izbūve ar smilts piebēršanu – 27 m2;
 Betona bruģa seguma izbūve, remontdarbi – 1576 m2;
 Lietota betona bruģa seguma izbūve – 386 m2;
 Granīta laukakmeņu izbūve – 1 m2;
 Jaunu ielu apmaļu izbūve – 475m;
 Jaunas ietves apmales iebūve uz betona pamata – 828m;
 Betonēšanas darbi (Dzelzsbetona plātņu remontdarbi) – 10m3;
 Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10cm – 1057m2;
 Palīgstrādnieku roku darbs (bruģa demontāža, būvmateriālu pārkraušana, ietvju
remontdarbi, rakšanas darbi, zāliena atjaunošana, būvkonstrukciju demontāža
u.c.) – 863c/st;
 Ekskavatora izmantošana dažādiem darbiem – 409m/st;
 Kravas auto izmantošana - 300m/st.
KOPĀ:

Izmaksas, euro

51 670

3 809 104,66

Avots: JPPI “Pilsētsaimniecība” informācija

Apgaismojuma tīklu un luksoforu darbības sakārtošana
Nr.p.k.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Paveiktie darbi
Turpinās Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Jelgavā” realizācija:
 Pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izveidots ielu apgaismojuma modelēšanas
poligons, kurā var veikt apgaismojuma intensitātes un apgaismojuma laukuma
modelēšanu pilsētvidē
 Veikta 1155 ielas gaismekļu nomaiņa pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem un
to aprīkošana ar gaismekļa kontrolieriem, apgaismojuma attālinātās vadības
sistēmas blokiem un gaismekļu vadības blokiem
Ielu apgaismojuma uzturēšana, izbūve un rekonstrukcija:
 Noņemti 57 apgaismojuma balsti, 138 gaismekļi, 4 kabeļu sadalnes, 593 m
gaisvadu līnijas;
 Uzstādīti 49 apgaismojuma balsti;
 Uzstādīti 178 gaismekļi un prožektori (no tiem 151 ir atkārtoti izmantojami
gaismekļi) un 1 parka tipa plafons;
 Nomainītas 436 nātrija gāzizlādes spuldzes;
 Veikta piekarkabeļa līniju izbūve kopējais garums 762 m;
 Uzstādīti 15 jaunie apgaismojuma vadības bloki, nomainīti 19 gaismekļu
vadības bloki, 23 gaismekļu barošanas bloki un 3 kabeļu sadalnes – 16 406.63
euro;
 Regulāra ielu apgaismojuma vadības punktu tehniska apkope un nodrošināta
ielu apgaismojuma vadības sistēmas darbība, apgaismojumu līniju apsekošana,
apgaismojuma balstu taisnošana, apgaismojuma balstu vāku nomaiņa, bojājumu
novēršanā;
 Bojāto kabeļu posmu nomaiņa, remonts un jaunu līniju izbūve, kopējais garums
1 424 m.
Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas.
Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi, t.sk. bojājumu novēršana un jaunu kontrolieru
uzstādīšana. Jelgavas pilsētā darbojas 53 luksoforu objekts, no tiem 45 luksoforu
objekti pieslēgti attālinātās vadības un kontroles sistēmai, izmantojot pašvaldības
optisko tīklu un GSM sakarus
Luksoforu elektroenerģijas izmaksas
Publisko pasākumu pieslēgumu punktu elektroenerģijas izmaksas
Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklā veikti izbūves un pārbūves darbi:
 Elektrolīnijas balstu pārpirkšana no A/S “Sadales tīkls” Bāra ceļa posmā no
Miezītes ceļam līdz Nr.7. 23 koka balsti, EPL kopgarums 883;
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Alunāna parka apgaismojuma pārbūve. Nomainīti 23 apgaismojuma balsti
uzstādīti 23 LED gaismekļi;
 Ielu apgaismojuma izbūve 5.līnijas posmā no Pambakaru ceļa līdz Nr.35a.
Izbūvētā 382 m gara apgaismojuma kabeļu līnija un 644 m gara apgaismojuma
piekarkabeļu līnija, uzstādīti 25 apgaismojuma balsti un 25 LED gaismekļi;
 Ielu apgaismojuma izbūve Baložu ielas posmā no Plostu ielas līdz pilsētas
robežai. Izbūvētā 569 m gara apgaismojuma kabeļu līnija un 318 m gara
apgaismojuma piekarkabeļu līnija, uzstādīti 14 apgaismojuma balsti un 21 LED
gaismeklis;
 Ielu apgaismojuma izbūve Pambakaru ceļa posmā no 5.līnijas līdz Nr.4.
Izbūvētā 463 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 9 apgaismojuma
balsti un 9 LED gaismekļi;
 Ielu apgaismojuma iegāde Riekstu ceļa posmā no 3.līnijas līdz 4.līnijai. 390 m
gara apgaismojuma kabeļu līnija, 13 apgaismojuma balsti un 13 gaismekļi;
 Ielu apgaismojuma pārbūve Aspazijas ielas un Asteru ielas krustojumā.
Pārbūvētā 257 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 8 apgaismojuma
balsti un 10 LED gaismekļi;
 Ielu apgaismojuma pārbūve Filozofu ielas posmā no Augusta ielas līdz
Rūpniecības ielai. Pārbūvētā 402 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti
15 apgaismojuma balsti un 15 LED gaismekļi;
 Ielu apgaismojuma izbūve Sniega ielas posmā no Dambja ielas līdz Nr.10.
Izbūvētā 328 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 7 apgaismojuma
balsti un 7 LED gaismekļi;
 Ielu apgaismojuma pārbūve Uzvaras ielas posmā no Ausekļa ielas līdz Nr.65.
Pārbūvētā 989 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 24 apgaismojuma
balsti un 24 LED gaismekļi.
Luksoforu kameru aprīkojuma iegāde Jelgavas pilsētas vajadzībām
KOPĀ:

8.

11 858
1 546 649,58

Avots: JPPI “Pilsētsaimniecība” informācija

Satiksmes drošība
Nr.p.k.

1.

Paveiktie darbi
Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmju) uzturēšana:
 ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 99 gab.;
 balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 3 gab.;
 ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 385 gab.;
 ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles – 16 gab;
 gājēju barjeru iztaisnošana – 18 m;
 ceļa zīmju mazgāšana – 49 gab.;
 saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā –
145 gab.;
 saliekta balsta iztaisnošana – 159 gab.;
 ceļa zīmes demontāža no esoša balsta – 175 gab.;
 ceļa zīmju demontāža ar balstu – 23 gab.;
 ceļa zīmes demontāža ar balstu un pārvietošana uz norādīto vietu un
uzstādīšana – 90 gab.;
 atstarotāju uzstādīšana uz balstiem – 10 gab.
 ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu – 10 gab.
 gājēju barjeru uzstādīšana – 27 m;
 gājēju barjeru demontāža – 15 m;
 signālstabiņu uzstādīšana – 87 gab.;
 signālstabiņu demontāža – 23 gab.;
 tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana – 21 gab.;
 tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža – 2 gab.;
 lokano norobežojošo stabiņu uzstādīšana – 36 gab.;
 tērauda norobežojošo ķēžu posmu uzstādīšana – 35 m;
 pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža – 134 gab.;
 vadstatņu uzstādīšana un noņemšana – 10 gab;
 ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana – 103 gab.;
 ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu – 106 m;
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Nr.p.k.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Paveiktie darbi
 brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana – 2 gab.;
 priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana – 31 gab.;
 aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana – 30 gab.;
 rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana – 7 gab.;
 norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana – 170 gab.;
 informācijas zīmju uzstādīšana – 1 gab.;
 papildzīmju uzstādīšana – 35 gab.;
 vertikālo apzīmējumu uzstādīšana – 13 gab.;
 stikla atstarotāju, uzstādāmi betona ielu un ietvju apmalēs, uzstādīšana – 32
gab.;
 Satiksmes spoguļa uzstādīšana – 2 gab.;
 Satiksmes spoguļa demontāža – 2 gab.;
 ātruma slāpētāju uzstādīšana – 6 m;
 ātruma slāpētāju demontāža – 6 m;
 Drošības saliņu norobežojošo elementu mazgāšana – 18 gab.;
 Gājēju barjeru krāsošana – 118 m.
Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana ar kopējo laukumu 4345 m2, :
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu mehanizēti – 557 m2;
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu nemehanizēti – 36 m2;
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu mehanizēti – 1647
m2;
 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu nemehanizēti – 2105
m2;
 ceļu horizontālo apzīmējumu dzēšana – 12 m2;
 horizontālā apzīmējuma “UZMANĪBU! – 5” uzklāšana 4 ielu krustojumos,
kopā 8 vietās.
Norādes zīmju un ielu nosaukuma plāksnīšu uzstādīšana
Navigācijas zīmju uzstādīšana Driksas upē un Lielupē
Informatīvo stendu uzstādīšana Koka pastaigu laipās Svētes upes palienes pļavās
Gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošana
Izbūvēta 26 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 3 apgaismojuma balsti
un 3 LED gaismekļi: Raiņa ielā pie Pētera ielas krustojuma, Māras ielā pie
Puķu ielas krustojuma, Tērvetes ielā pie Nr.80
Ātrumvaļņa ar neregulētu gājēju pāreju izbūve Sporta ielā posmā no Zemgales
prospekta līdz Sliežu ielai.
KOPĀ:

Izmaksas, euro

73 510,40

5553
12 796,85
2662
4155

11 364,25
192 745,50

Avots: JPPI „Pilsētsaimniecība” informācija

Hidrotehniskās būves
Nr.p.k.

1.

2.

Paveiktie darbi
Pabeigta Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Jelgavas
lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” realizācija:
 Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve
 Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas
novadgrāvju pārbūve, pārbūvēto grāvju posmu garums 3500m.
 Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai, izbūvētā
kolektora garums 1860m
 Lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā, 712m.
 Lapskalna ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai izbūvēts jauns
asfaltbetona segums 2348 m2 un ietves bruģakmens segums 1108 m2
Pabeigta Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Kompleksu
pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma
samazināšanai piegulošajās teritorijās” realizācija:
 Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās (Vītolu
ceļā izbūvēts caurtekas regulators, gar Vītolu ceļu, gar Svētes upes palienes
pļavām un Sniega ielas rajonā atjaunoti novadgrāvji, Svētes palienes pļavās
starp Sniega ielu, Būriņu ceļu, Vītolu ceļu un Miezītes ceļu, izveidota 3365 m2
plaša rekreācijas zona, izbūvētas koka pastaigu laipas, 1,7km)
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Nr.p.k.

Paveiktie darbi

Izmaksas, euro



3.

4.

5.
6.

7.

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas
ielas līdz Zemgaļu ielai (atjaunoti novadgrāvji un noņemts apaugums,
izbūvētas caurtekas un drenāžas kolektori, izbūvēta 800mm diametra caurteka
ar pretvārstu un 500mm diametra caurteka ar pretvārstu)
 Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta (izbūvēts jauns
dzelzbetona tilts)
 Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (veikta novadgrāvja
caurtekas pārbūve, izbūvētas divas jaunas 1477 mm diametra caurtekas, kas
aprīkotas ar regulējamiem aizvariem)
Vides piesārņojuma novēršana un mazināšana (dabas resursu nodoklis):
Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu analīžu
pārbaude
Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšana, t. sk. elektrības patēriņš:
 Palīdzības ielas no ielas puses NAI laukuma ierobežošana no iebraukšanas;
 Uzvaras parka drenāžas sūknētavas aprīkojuma remonts;
 teritoriju pļaušana 15500 m2 apjomā;
 Krišjāņa Barona ielas LKS Kontroliera paneļa montāža, sadalnes skapja
sakārtošana;
 Atmodas ielas un Asteru ielas krustojuma LKS hidrostatiskā līmeņdevēja
nomaiņa;
 Elektrības patēriņš 178656 kWh
Strūklaku apsaimniekošana (strūklaka “Jelgavas Students”, strūklaka
“Trīsvienība”, J.Čakstes bulvāra promenādes strūklakas – terases), brīvkrānu
apsaimniekošana, tai skaitā elektrības patēriņš.
Pretplūdu pasākumi – pretplūdu vārstu regulēšana (aizvēršana/atvēršana) palu
laikā. Tehniskas apkopes veikšana automātisko pretplūdu vārstu akās.
Meliorācijas sistēmas uzturēšana (segto sistēmu apsaimniekošana):
 Tīklu skalošana, tai skaitā 2150 gūliju, to pievadu, aku un kolektoru tīrīšana;
 Gūliju uzturēšana - 3 gab. restes uzlikšana, 38 gab. gūliju regulēšana, 15 gab.
gūliju nomaiņa, 12 gab. izbūve;
 Cauruļvadu uzturēšana, nomaiņa, izbūve - PP Dn150 89 m, PP Dn200 172 m,
PP Dn250 95 m, PP Dn300 123 m, PP Dn400 6 m;
 Aku uzturēšana – 15 gab. regulēšana, 18 gab. nosegšana, 31 gab. pārsedžu un
19 gab. grodu nomaiņa, 64 gab. vāku nomaiņa;
 2 aku vāku blīvju nomaiņa;
 TV inspekcijas veikšana 110 m garumā Mazajā ceļā starp Egas un Skolotāju
ielu, Rogu ceļā, Blaumaņa ielā;
 Pašvaldības pārziņā esošo iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana,
tai skaitā iegruvumu likvidēšana: Atmodas iela 62 gūliju nosegšana, Dobeles
šoseja starp Nr.96 un Nr.98 ūdens atvade no brauktuves, Puķu iela pret Nr.1
iegruvuma likvidēšana, Svētes iela pie Nr 9 akas remonts, Zemgales prospekts
pret Palīdzības ielu 1 iebrauktuvi aku nosegšana, Kristapa Helmaņa iela starp
Nr.3 un Nr.5 LKT sakārtošana, Zirgu iela 5 LKT atrakšana un sakārtošana,
Lāčplēša iela no Nr.31 līdz Nr.21 lietus kanalizācijas tīkla remonts un
skalošana;
 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi, tai skaitā: Pasta sala
ūdens novadīšana pie bērnu laukuma no celiņiem, Filozofu iela 5 gūliju ar
DN150 5m pievadu remonts un regulēšana, Audēju iela gar SIA "Maxima" LK
kolektora DN300 36m atjaunošana, Skolotāju iela pret Nr.4 gūlijas ar DN150
10m atjaunošana un ielas applūšanas novēršana, akas vāku nomaiņa un
regulēšana Garozas ielā posmā no Aviācijas ielas līdz Brīvības bulvārim
11gab., Meiju ceļā 2 gab., Miera ielā 5gab., Tērvetes ielā 4gab., Mazajā ceļā
no Egas ielas līdz Sarmas ielai 4 vāku un 2 gūliju ar DN200 8m nomaiņa,
Cukura ielas posmā no Rīgas ielas līdz Pļavu ielai 2 gūliju un DN150 12m
pievadu nomaiņa, grāvja pārtīrīšana. Iegruvumu norobežošana un tīklu
remonts: Mazais ceļš posmā no Skolotāju ielas līdz Egas ielai (kolektora
posma Dn300 36m remonts), Akmeņu iela 2 gūliju remonts un DN300 3m
atjaunošana, Zirgu iela pret Nr.3/5 cauruļvada savienojuma atjaunošana
DN150 12m, Vaļņu iela pie Nr.32 "Jāņa" kolektora akas remonts, Sakņudārza
iela pie Nr.3 Iegruvuma likvidēšana DN150 1m, Pasta iela 42 uz ietves akas
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Nr.p.k.

8.

9.
10.

Paveiktie darbi
un pievadu remonts, Vaļņu iela pret Nr.12 ūdens atvades.
Meliorācijas sistēmas uzturēšana (vaļējās sistēmas):
 Darbu ietvaros veikta grāvju apauguma likvidēšana 15599 m 2 apjomā (6.līnijā,
Riekstu ceļā, Nameja ielā, Straumes iela novadgrāvis no Elejas ielas
krustojuma līdz Platones upei, Žagaru ceļā, Bauskas ielā, Mednieku iela no
Vidus ielas līdz Viskaļu ielai, Ķeguma ielā, Lāču ielā, Emburgas ielā, Līču ielā,
Birzes ielā u.c.);
 Bebru dambja likvidēšana 33 vietas Slokas iela, Straumes iela, 6.līnijā, Žagaru
ceļš, Lāču iela, Lietuvas šoseja pie Viskaļu ielas, Garozas ielā Lielupes
virzienā no Nr.100, Uzvaras ielas pirms Atmodas ielas, Riekstu iela, Mednieku
iela, Pureņu iela (pāri Platones upei);
 Meliorācijas darbi (caurteku nomaiņa, skalošana un vaļējas sistēmas
uzturēšana – DN300 283 m, DN400 13 m, DN500 33 m, DN600 6 m, grāvju
pārtīrīšana un profila atjaunošana 2223,5 m3) tika veikti Spāru ielā 230 m,
Vecajā ceļa Svētbirzes ielas grāvja virsūdeņu novadīšanas sakārtošana 105 m,
Mežmalas ielā posmā no Skuju ielas līdz Mežmalas ielai 16 novadgrāvja
caurplūdes atjaunošana 343 m, Dainas iela posmā no Mežmalas ielas līdz
Dainas ielai 12 (abās pusēs) virszemes notekūdeņu sistēmas atjaunošana 70 m,
Turaidas iela posmā no Mežmalas ielas līdz Nr.8 (abās pusēs) virszemes
notekūdeņu sistēmas atjaunošana 205 m, Loka maģistrāles novadgrāvja
pārtīrīšana starp īpašumiem paralēli Loka maģistrālei 250 m, Stārķu ielā no
21 līdz 31 grāvja gultnes pārtīrīšana un caurteku atjaunošana 110 m, Pārmiju
ielā virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana 65 m, Birzes iela starp 2 un 4
novadgrāvja pārtīrīšana 25 m, Lazdu ielas posma grāvja sakārtošana 305 m,
Gaismas ielā caurteces atjaunošana 85 m, 1.līnija no Floras ielas līdz Meiju
ceļam, Slokas ielas un Uzvaras ielu krustojums ceļmalu un grāvju gultni
tīrīšana 520 m, Valodzes ielā 11 grāvja un caurteku sakārtošana, Strazdu iela
posmā no Rīgas ielas līdz Kronvalda ielai. Brauktuves applūdināšanas
novēršana lietus laikā 535 m, Institūta iela grāvju pārtīrīšana un caurteku
atjaunošana 345 m u.c.
 Rogu ceļš posmā no Nr.11F līdz Nr.29. Nelegālās ieplūdes meklēšana, grāvja
pārtīrīšana, cauruļvadu pārbaude uz nesankcionētiem pieslēgumiem.
Ūdenszāļu pļaušana Lielupes upes krasta peldvietu zonās, Driksas upes labā krasta
un Zvaigžņu dīķa ūdenszāļu pļaušana.
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Saldus ielā posmā no Dobeles šosejas
līdz Ganību ielai
KOPĀ:

Izmaksas, euro

162 121

7489
47 224,17
5 323 375,37

Avots: JPPI “Pilsētsaimniecība” informācija

Pilsētas labiekārtošana
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Paveiktie darbi
Lielupes upes gultnes Krasta ielā 9 un Pasta salā tīrīšana 7500 m2 platībā pirms
peldsezonas sākuma pavasarī ar ūdenslīdēju palīdzību.
Pilsētas dobju uzturēšana. Dobēs iestādītas 76036 vasaras puķes.
Puķu podu uzturēšana. 137 puķu podi apgaismes stabos un 310 puķu podi uz
zemes.
Puķu podos iestādītas 4900 vasaras puķes
Zālienu uzturēšana, t.sk. parki un izglītības iestādes, ielu malas un
neapsaimniekoto teritoriju pļaušana
Rotaļu laukumu uzturēšana, tehniskā stāvokļa inventarizācija, smilšu
papildināšana, izlīdzināšana, bojājumu novēršana, iekārtu iegāde
Pasākumu vizuālais noformējums un tehniskais nodrošinājums
Jaunu dekoru iegāde un izgatavošana svētkiem:
 Iegādāts dekors “Asni” no stiklašķiedras eksponēšanai pilsētvidē Lieldienu
svētku laikā – Hercoga Jēkaba laukums;
 Iegādāti dekori “Krokusa zieds” no izolona eksponēšanai pilsētvidē Lieldienu
svētku laikā – Driksas iela;
 Iegādāti seši dekori sfēras no fibrobetona ar LED apgaismojumu eksponēšanai
pilsētvidē Valsts svētku laikā – Hercoga Jēkaba laukums;
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Nr.p.k.

8.

9.

Paveiktie darbi
 Izgatavoti metāla karkasi Latvijas valsts karoga dekoratīvo izstrādājumu
eksponēšanai pilsētvidē Valsts svētku laikā – Pulkveža Oskara Kalpaka iela;
 Iegādāti ziemassvētku dekori pilsētas Lielai eglei – Hercoga Jēkaba laukums.
Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana:
 Veikta elementu krāsojuma atjaunošana piemiņas vietā „Ciešanu ceļš”,
Svētbirzē;
 Veikta astoņu vides objektu “Šamota skulptūra” betona pamatu uzstādīšana,
dekoratīvā apgaismojuma izveide šamota skulptūru dārzā Pasta salā;
 Veikta koka skulptūru simpozija «Otrā elpa» ietvaros izveidoto piecu koka
skulptūru uzstādīšana Pasta salā;
 Veikta Jelgavas pilsētas simbolisko robežzīmju renovācija Lietuvas šosejā,
Aizsargu ielā, Garozas ielā, Tērvetes ielā, Kalnciema ielā;
 Veikta pieminekļa “Jelgavas atbrīvotājiem” attīrīšana, šuvju atjaunošana un
aizsargapstrāde.
Āra vingrošanas laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Zvaigžņu ielā.
KOPĀ:

Izmaksas, euro

31 511

48 252,38
1 031 308,05

Avots: JPPI “Pilsētsaimniecība” informācija

Autobusu pieturvietu uzturēšana
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Paveiktie darbi
Autobusa p/v "Helmaņa iela" uz Aviācijas ielas virzienā no centra – “D tipa”
nojumes uzstādīšana
Autobusu p/v " Helmaņa iela " uz Aviācijas ielas virzienā uz centru – “D tipa”
nojumes uzstādīšana
Autobusu pieturvietu kopšana un inventāra uzturēšana
KOPĀ:

Izmaksas, euro
1936
1936
16 193
20 119

Avots: JPPI “Pilsētsaimniecība” informācija

Mežu apsaimniekošana
Nr. p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paveiktie darbi
Siliņu – Viskaļu mežā veikta meža atjaunošana ar bērza stādiem 4,7 ha
Veikta jaunaudžu agrotehniskā kopšana Siliņu – Viskaļu mežā 6,2 ha platībā
Nevēlamo koku novākšana, traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana vietās pie
brauktuvēm, ietvēm un ceļa zīmēm
Celmu frēzēšana pilsētas apstādījumos un parkos – 72 gab.
Ielu un parku, skvēru apstādījumi papildināti ar 23 jauniem kociņiem
Stādīto koku kopšana pilsētas teritorijā – atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma
iestrāde, laistīšana, vainagu kopšana
Pilsētā augošo koku vainagu veidošana, kopšana un krauķu ligzdu demontāža.
Pašvaldības mežu meliorācijas grāvju gultnes pārtīrīšana 1700 m un trašu
apauguma novākšana 15 ha platībā
KOPĀ:

Izmaksas, euro
5745
1200
31 975
4229
7763
4430
39 584
6450
101 376

Avots: JPPI “Pilsētsaimniecība” informācija

Kapsētu apsaimniekošana
Jelgavas pilsētas 8 kapsētās apbedīti 709 mirušie.
Nr. p. k.
1.
2.
3.

Paveiktie darbi
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Teritorijas labiekārtošana Bauskas
ielā 18, Jelgavā, 1.posms”
Zanderu kapsētas kapličas dienvidu fasādes remonts ar loga nomaiņu
Bīstamo koku izzāģēšana un koku kopšana Meža, Miera un Romas kapsētās
KOPĀ:

Avots: JPPI “Pilsētsaimniecība” informācija
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Izmaksas, euro
7381
9884
7628
24 893
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6.2. JELGAVAS PAŠVALDĪBAS OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS CENTRS
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”
(turpmāk – POIC) darbu uzsāka 2016.gada 1.februārī, un tai ir noteiktas šādas funkcijas:
1) nodrošināt koordinētu informācijas apriti starp iestādi un iedzīvotājiem, valsts un
pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, operatīvās darbības subjektiem un kritiskās
infrastruktūras īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī tās analīzi;
2) nodrošināt pašvaldības civilās aizsardzības sistēmas uzturēšanu;
3) veikt kritiskās infrastruktūras pārraudzības sistēmu uzraudzību un vadību;
4) veikt kritiskās infrastruktūras uzturētāju sniegto datu ievadi vai apstrādi.
POIC nodrošinot diennakts iedzīvotāju bezmaksas atbalsta tālruņa 8787 darbību,
iedzīvotājiem tiek dota iespēju ziņot par dažāda veida notikumiem un situācijām pilsētvidē –
bojājumiem ielu segumā, saliektām vai salauztām ceļa zīmēm, bojātām ielu plāksnītēm, netīrītām
ielām un ietvēm, bojātiem luksoforiem vai ielu apgaismojumu, klaiņojošiem dzīvniekiem,
katastrofas draudu pazīmēm, katastrofas iestāšanos u.tml.
2020. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim tika saņemti 10 917 ziņojumi no kuriem 10618
vai 97,26% bija piekritīgi Jelgavas pilsētas teritorijai, bet 229 vai 2,1% ziņojumu Jelgavas novada
teritorijai un 70 vai 0,64% Ozolnieku novada teritorijai. Visaktīvāk iedzīvotāji ziņoja par ielu un
ietvju seguma stāvokli (1345 vai 12,3%), klaiņojošiem, pazudušiem un ievainotiem dzīvniekiem
(1120 vai 10,26%), ielu apgaismojumu (501 vai 4,59%).
POIC saziņai ar iedzīvotājiem izmanto dažādus informācijas kanālus:
- iedzīvotāju atbalsta bezmaksas tālruņa numuru 8787, ko saziņai izmantoja 7539 reizes;
- Jelgavas pilsētas interaktīvo karti (WEB versijā - https://karte.jelgava.lv/reporting) un
mobilo aplikāciju – “Jelgavaspilseta” ziņojuma nodošanai izmantoja 797 iedzīvotāji;
- sociālo tīklu kontus saziņai ar POIC izmantoja 79 reizes;
- e-pastu u.c.
POIC nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības, Jelgavas novada teritorijas un Ozolnieku
novada teritorijas civilās aizsardzības komisijas (CAK) sekretariāta funkciju. 2020.gadā tika
organizētas 2 klātienes un 2 attālinātas Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
sēdes. Covid-19 ierobežojumu dēļ pirmo reizi Latvijā tika ieviesta jauna forma civilās aizsardzības
mācību norisei, organizējot mācības – gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot valsts līmeņa
komplekso civilās aizsardzības mācību norisi SIA “Baltic Agro”.
Aktuālā informācija par norisēm pilsētā tiek publicēta pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē
www.jelgava.lv, sociālo tīklu kontos (Twitter “@POIC_Jelgava” un Facebook “@poicjelgava”),
kā arī informatīvajā izdevumā “Jelgavas Vēstnesis”.

6.3. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” īsteno pašvaldības kompetenci sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un veselības
veicināšanas, kā arī nepilngadīgo personu likumpārkāpumu profilakses un sociālās korekcijas
jomā.
2020.gadā:
 izskatīta 2471 iztikas līdzekļu deklarācija sociālo pabalstu saņemšanai ar ģimenes (personas)
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu (2019.gadā – 2644);
 izskatīti 3039 (2019.gadā – 2803) iesniegumi pabalsta piešķiršanai bez ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas, t.sk. daudzbērnu ģimenēm – 1197 (2019.gadā – 1484),
piedzimšanas pabalsta saņemšanai – 593 (2019.gadā – 623), 5. – 6.klase skolēnu ēdināšanai
– 156, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – 65, politiski
represētām personām –230, bāreņiem – 65, pensionāriem braukšanas maksas segšanai – 727;
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 noformēti pabalsti braukšanas maksas segšanai pilsētas sabiedriskajā transportā
pensionāriem un politiski represētām personām. 2020.gadā atlaides sabiedriskajā transportā
saņēmuši 4842 pensionāri (2019.gadā – 4279) un 184 politiski represētie;
 ienākumi un materiālais stāvoklis izvērtēts 1163 ģimenēm (personas ģimenēs – 1628 );
 trūcīgas ģimenes (personas) statuss noteikts 330 ģimenēm (2019.gadā – 361), personas
ģimenēs – 535 (2019.gadā – 575);
 maznodrošinātas ģimenes statuss noteikts 833 ģimenēm (2019.gadā – 796), personas
ģimenēs – 1093 (2019.gadā –1009);
 sociālos pabalstus pamatvajadzību nodrošināšanai un sociālām garantijām bāreņiem un
audžuģimenēm saņēmušas 66 ģimenes (personas ģimenēs – 79) par summu 149482 euro.
Pārējos pašvaldības pabalstus saņēmusi 9721 ģimene (personas ģimenēs – 12473 ) par
summu 1168016 euro. Kopējā sociālo pabalstu summa 2020.gadā – 1317498 euro.
Trūcīgo ģimeņu un personu skaits no 2015.gada katru gadu samazinās un 2020.gadā
sasniedza zemāko trūcīgu personu skaitu pēdējo gadu laikā, ko var skaidrot ar darba samaksas
pieaugumu un salīdzinoši zemo bezdarba līmeni.
Trūcīgo ģimeņu (personu ģimenēs) skaits 2015.-2020.g.
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Trūcīgās ģimenes
Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

2020.gadā visvairāk līdzekļu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir izvērtēti ienākumi un
materiālais stāvoklis, ir piešķirts dzīvokļa īres un komunālo maksājumu apmaksāšanai (247796
euro), kas sastāda 37,28% no visas pabalstiem izlietotās kopsummas, un kopumā to saņēmušas
863 ģimenes.
Pārējie pieprasītākie pabalsti: GMI pabalsts (5,57% no visas pabalstu kopsummas), pabalsts
medicīnas pakalpojumu apmaksai (16,11% no visas pabalstu kopsummas), dzīvokļa pabalsts
individuālās apkures nodrošināšanai (9,70% no visas pabalstu kopsummas).
Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai saņēmuši 2
skolēni. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei saņēmis 141 bērns.
Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas saņēmušas 22 personas, 38 personas saņēmušas ikmēneša pabalstu, jo sekmīgi
turpina mācības, 1 persona saņēmusi dzīvokļa pabalstu bāreņiem.
Par 34 bērniem, kuri atrodas 21 audžuģimenē, ir piešķirts pabalsts ēdināšanai, apģērbu,
apavu un mīkstā inventāra iegādei – kopumā 116 301 euro apmērā.
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Pašvaldības sociālai palīdzībai izlietoto līdzekļu sadalījums 2020.gadā
(pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai un sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm)
Nr.p.k.

Pabalsta veids

1.

GMI pabalsts
Dzīvokļa pabalsts īres maksas un pakalpojumu, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai
Dzīvokļa pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē
Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai
Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas
mācību maksas segšanai
Pabalsts bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
(pēc pilngadības sasniegšanas, ikmēneša, dzīvokļa
pabalsts bāreņiem)
Pabalsti audžuģimenēm
Sociālie pabalsti kopā

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Summa
(euro)
37 036

Ģimenes
82

Personas
ģimenēs
126

247 796

863

1206

64 500
107 084
4010

310
682
46

449
756
54

1353

11

14

8970
36 747
7675

43
175
74

43
301
141

80

2

2

33 181

45

45

116 301
664 733

21
1337

34
1923

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Pabalstu pārtikas iegādei invalīdiem saņēmušas 43 personas.
Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli
saņēmušas 46 ģimenes (ar trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusu), pirmskolas izglītības
iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksāšanai ir saņēmuši 11 ģimenes. Savukārt pabalsts
ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, piešķirts 783
ģimenēm (daudzbērnu ģimenes), pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu
apmaksāšanai – 765 ģimenes.
2020. gadā lielākā pabalstu saņēmēju grupa ir ģimenes, kurās nav bērnu un nav nevienas
darbspējīgas personas – 926 ģimenes (saņēmušas 74,61% no visas pabalstu summas).
Pēc ienākumiem un materiālā stāvokļa izvērtēto ģimeņu, pašvaldības sociālo pabalstu
saņēmēju, raksturojums pa ģimeņu tipiem. 2020. gadā

Ģimenes tips
Ģimenes, kurās ir bērni un ir viena vai
vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas
Ģimenes, kurās ir bērni un nav nevienas
pilngadīgas darbspējīgas personas
Ģimenes, kurās nav bērnu un ir viena vai
vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas
Ģimenes, kurās nav bērnu un nav nevienas
pilngadīgas darbspējīgas personas
Kopā

Sociālais
pabalsts (euro)

Saņemtā
pabalsta
summa
(euro) uz
ģimeni

Saņemtā
pabalsta
summa
(euro) uz
personu

429

57209

539,71

133,35

26

67

15169

583,42

226,40

105

137

49114

467,75

358,50

926

995

357012

385,54

35881

1163

1628

478504

411,44

293,92

Ģimeņu
skaits

Personu
skaits
ģimenēs

106

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Ģimenes ar bērniem, kurās ir viena vai vairākas darbspējīgas personas saņēmušas 11,96 %
no visas pabalstu summas (kopumā 106 ģimenes), un ģimenes, kurās nav bērnu un ir viena vai
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vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas, bijušas 105 – tās saņēmušas 10,26 % no visas pabalstu
summas.
Pēc ienākumiem un materiālā stāvokļa izsvērto ģimeņu saņemtā pabalsta apmērā summa
(euro) uz ģimeni un personu 2015.-2020.g.

360

337.1
264.89

354.88

255.74

251.91

222.03

411.44

380.44

293.92

277.86

143.78

2015

2016

2017

2018

Pabalsts uz ģimeni

2019

2020

Pabalsts uz personu

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes informācija

2020.gadā saņemtā pabalsta apjoms uz ģimeni un personu, salīdzinot ar 2019.gadu, ir
palielinājies, jo palielinājušies izmaksātie pabalsti ģimenei. Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes
saņem visus iespējamos un pieejamos pabalstus.
GMI pabalstu summas un pabalstu saņēmušo personu skaits 2015.-2020.g.

100000

500

456

90000

450

80000
70000

400

89142

322

350

60000

300

245

50000

250

60495

40000

51508

158

126
119

30000

29819

20000

26123

10000

200
150

37036

100
50

0

0
2015

2016

2017

GMI pabalsts (EUR)

2018

2019

2020

Personu skaits

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, GMI pabalsta saņēmēju skaits un saņemtā pabalsta
summa ir palielinājusies. Saņemtā GMI pabalsta summa, salīdzinot ar 2019.gadu, ir palielinājusies
par 10 913 euro jeb par 29,46%., tas skaidrojams ar GMI līmeņa palielinājumu no 53 euro uz 64
euro personai. 61,43% no kopējā GMI pabalsta summas saņēmušas ģimenes bez bērniem un vienu
vai vairākām darbspējīgām personām. Šajā grupā pamatā ir ģimenes, kurās darbspējīgā persona ir
ilgstošs bezdarbnieks.
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Pabalsts krīzes situācijā
NPK
1.
2.
3.
4.

Pabalsta veids
Stihiskas nelaimes gadījumā
Citos iepriekš neparedzētos gadījumos
Krīzes situācija sakarā ar Covid 19
Krīzes situācija sakarā ar Covid 19
bērniem
Kopā

Summa (euro)
1300
7777
20720

Ģimeņu skaits
7
125
43

Personas ģimenēs
16
149
136

6950

34

72

36747

175

301

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

2020.gadā 175 ģimenes (301 persona) saņēma pabalstus krīzes situācijā. No tiem 43
ģimenes (136 personas) pabalstu saņēma krīzes situācijā sakarā ar Covid-19, vēl 34 ģimenes
saņēmušas pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 bērniem. Kopējā krīzes pabalstos
izmaksāta summa bija 36 747 euro.
Pārējie pašvaldības sociālie pabalsti 2020.gadā
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pabalsta veids
Pabalsts personai ar invaliditāti līdz 18 gadiem ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei
Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai
un verificēšanai daudzbērnu ģimenei
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai skolēniem no trūcīgām ģimenēm un
maznodrošinātām ģimenēm
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai skolēniem no daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai pensionāriem
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai politiski represētai personai
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai bāreņiem
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē
skolēniem no daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 5.-6.
klases skolēniem
Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas
mācību maksas segšanai skolēniem no daudzbērnu
ģimenēm
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas
mācību maksas segšanai skolēniem no aizbildņu
ģimenēm
Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā
vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni
Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai
100 gadu un vairāk
Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības
atņemšanas iestādes
Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai
Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem
Pabalsti audžu ģimenēm (skolas piederumi, ēdināšana
skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs)
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Summa
(euro)

Ģimeņu
skaits

Pabalstu
saņēmušo
personu skaits

5291

4

4

61 826

592

609

547

8

37

507

38

46

7634

804

1561

95 180

4354

4842

5856

180

184

4035

43

55

111 308

783

1199

1157

156

159

286 129

765

1100

25 045

200

290

115

1

1

1548

1

3

750

5

5

2838

61

63

11 550

227

230

3250

65

65

4348

21

34
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Nr.p.k.

Pabalsta veids

Summa
(euro)

Ģimeņu
skaits

20.
21.
22.
23.

Pabalsts apģērba iegādei bārenim
Pabalsts īrētas dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam
Pabalsts medicīna pakalpojumu apmaksai bārenim
Apbedīšanas pabalsts
Kopā

6300
900
3800
12 851
652 765

38
3
38
63
8450

Pabalstu
saņēmušo
personu skaits
38
3
38
63
10 629

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Sociālie pakalpojumi
2020.gadā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem redzeslokā bija 351 ģimene ar
bērniem, kas ir par 30 ģimenēm mazāk nekā 2019.gadā.
Ģimeņu skaits, ar kurām veikts sociālais darbs 2011.-2020.g.

Avots: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

2020.gadā sociālā dienesta redzeslokā bija nonākusi 41 jauna ģimene ar bērniem, kurām
konstatētas sociālas problēmas un ar kurām nepieciešams veikt sociālo darbu (2019.gadā – 80).
2020.gadā tiek nodrošināts atbalsts un sociālā palīdzība 21 audžuģimenei, kur ārpusģimenes
aprūpi saņem 34 Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederīgi bērni.
2020.gadā 7 audžuģimenēs ievietoti 7 bērni. Šobrīd 34 bērni uzturas audžuģimenēs Jelgavas
novada Kalnciema pagastā, Glūdas pagastā, Vilces pagastā, Daugavpils pilsētā un Daugavpils
novadā, Jaunpiebalgā, Ķeguma novadā, Inčukalna novada Garkalnē, Beverīnas novadā, Tukuma
novadā, Alūksnes novadā, Mazsalacas novadā. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojums nodrošināts 20
bērniem (2019.gadā – 16).
2020.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldībā bija 3 audžuģimenes (2019.gadā – 2), kuru
dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un tās rūpējas par 3
bērniem.
2020.gadā turpinājās darbs ar sociālās korekcijas programmas pusaudžiem. Kopumā šajā
programmā sociālie darbinieki strādāja ar 69 pusaudžiem (t.sk. 26 jauniem klientiem). Slēgtas 30
lietas:
 gada laikā nav izdarījis atkārtotus likumpārkāpumus, piedalījies profilakses pasākumos,
parādījis godīgu attieksmi pret mācībām vai darbu - 17;
 sasnieguši pilngadību - 8;
 mainījuši dzīvesvietu uz citas pašvaldības teritoriju - 3;
 pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi citā valstī - 1;
 nosūtīts uz sociālās korekcijas izglītības iestādi - 1.
2020.gadā turpinājās izglītojoša atbalsta grupu darbs. Izglītojošo programmu daudzveidība
klientiem tiek plānota, vadoties pēc speciālistu un klientu pašu izteiktajām vajadzībām un budžeta
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iespējām. 2020.gadā nodrošinātas sekojošas grupu nodarbības: “Vecāku loma bērnu audzināšanā”;
“Iekšējo resursu aktivizēšana”; “Bērnu emocionālā audzināšana”, “Sociālā iekļaušanās”; “Ceļvedis
audzinot pusaudzi.” Grupu apmeklētības līmenis ir augsts. 2020.gadā tas bijis 87%, 2019.gadā –
90% , 2018.gadā – 85%
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas sociālo lietu pārvalde izveidoja
psihoemocionāla atbalsta tālruni 29383535, pa kuru jelgavniekiem bija iespēja saņemt psihologa
atbalstu ārpus darba laika – no pulksten 17 līdz 22, tostarp brīvdienās un svētku dienās.
Pandēmijas laikā, iespēju sazināties ar psihologu pa tālruni psihoemocionālā atbalsta saņemšanai
2020.gadā izmantoja 61 iedzīvotājs.
Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un valstī izsludinātās ārkārtējā situācijas dēļ,
2020.gadā tika ievērojami ierobežota klientu apkalpošana un pakalpojumu saņemšana klātienē.
Kopumā 2020.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nodrošināti 656 personām, kas ir par 200
mazāk nekā 2019.gadā (856 personām).
Pēdējo trīs gadu laikā specializētā autotransporta saņēmēju skaits samazinājies - 2020.gadā
šo pakalpojumu saņēma 169 klienti (personas ar kustību traucējumiem, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu), kas ir par 7 personām mazāk
nekā 2019.gadā. Biežākie mērķis, kam izmantots specializētā autotransporta pakalpojums, bijis
veselības aprūpes iestāžu apmeklējums un speciālistu konsultācijas – 57%, hemodialīzes seansu
nodrošināšanai - 22%, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai vai remontdarbu veikšanai – 13%.
2020.gadā asistenta pakalpojumu saņēma 282 personas ar invaliditāti. Statistikas dati liecina
par regulāru asistenta pakalpojumu saņēmēju pieaugumu un arī 2020.gadā šo pakalpojumu
saņēma par 42 personām vairāk – 248, nekā 2019.gadā (206). Atbalsta pasākumi vides
pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, 2020.gadā nodrošināti 7 personām, kas ir par
3 vairāk nekā 2019.gadā.
Latvijā turpinās deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ieviešana un realizācija. Īstenojot šo
projektu, 2020. gadā 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) tika nodrošināts aprūpes
pakalpojums (par 2 vairāk nekā 2019.gadā). “Atelpas brīža” pakalpojums 2020. gadā nodrošināts 2
bērniem ar FT (2019.gadā – 5). Fizioterapijas pakalpojumu saņēmuši 11 bērni ar FT (2019.gadā –
6). 2020.gadā 4 bērniem ar FT tika nodrošinātas osteopāta konsultācijas (2019.gadā – 2),
audiologopēda pakalpojumu saņēma 2 bērni (2019.gadā – 1), reitterapijas pakalpojums sniegts 3
personām (2019.gadā – 4), psihologa konsultācijas - 3 bērniem (par 2 vairāk nekā 2019.gadā),
ergoterapijas pakalpojums tikpat cik 2019.gadā – 2 personām, miofunkcionālo terapiju saņēma 1
persona (2019.gadā – 1), mūzikas terapiju saņēma 6 personas (2019.gadā – 5).
Higiēnas centra pakalpojumus 2020.gadā saņēma 266 personas, t.sk. 169 sievietes un 97
vīrieši (2019.gadā – 290 personas). Vislielākā Higiēnas centra apmeklētāju daļa ir klienti pensijas
vecumā – 65% , personas ar invaliditāti – 28%, iedzīvotāji ar trūcīgās personas statusu – 6%,
personas ar maznodrošinātā statusu – 1%.
2020.gadā turpinājies darbs ar sociālās dzīvojamās mājas 94 dzīvokļu iemītniekiem –
kopumā 123 personām (104 pieaugušajiem un 19 bērniem). Sociālās dzīvojamās mājas 69
personām ir noteikta invaliditāte, t.sk.2 personām invaliditāte līdz 18.g.v. un 6 personām piešķirta I
invaliditātes grupa. Pavisam ēkā uzturējušās 15 ģimenes ar bērniem, no kurām sešās aug 1–3
nepilngadīgi bērni, 2 ģimenēs – 5 nepilngadīgi bērni, 2 ģimenes ir ar dzirdes un runas
traucējumiem.
2020. gadā par 497 samazinājies Atkarību profilakses punkta apmeklētāju skaits un
2020.gadā reģistrēti 449 apmeklētāji. Tas skaidrojams ar to, ka atkarību profilakses punktā klientus
konsultē viens darbinieks (iepriekšējos gados – 2).
Jelgavas pilsētas pašvaldībā darbojas 3 dienas centri personām ar garīga rakstura
traucējumiem un psihiskām saslimšanām. 2020.gadā dienas centra “Integra” pakalpojumu
saņēmuši 18 klienti (2019.gadā – 20), dienas centra “Atbalsts” pakalpojumu – 21 klients
(2019.gadā – 20), dienas centra “Harmonija” pakalpojumu saņēmuši 10 klienti, tikpat, cik
2019.gadā.
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2020.gadā grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēma 13 klienti, no kuriem 84 % strādā algotu
darbu (rādītājs saglabājies 2019.gada līmenī). 2020.gadā patstāvīgu dzīvi ārpus grupu dzīvokļiem
nav uzsācis neviens klients (2019.gadā – 1).
2020.gadā naktspatversmes pakalpojumu izmantojušas 39 personas (2019. gadā – 48).
Mājokļa jautājums 2020.gadā atrisināts 33,3% naktspatversmes klientu no kopējā klientu skaita.
Salīdzinot ar 2019.gadu, 2020.gadā mājokļa jautājumu atrisinājuši par 4,19 % mazāk klientu.
Vairāki klienti ir reģistrēti pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā.
2020.gadā pakalpojumu “Aprūpe mājās” saņēma 236 klienti, kas ir par 20 klientiem vairāk
nekā 2019.gadā. Pakalpojumu “Drošības poga” saņēma 20 klienti (2019.gadā – 16).
2020.gadā Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā
saņēma 191 klients ar pašvaldības līdzdalības maksājumu (2019.gadā – 181). Īslaicīgo sociālo
aprūpi institūcijās saņēma 21 persona (2019.gadā – 17), tajā skaitā: vecuma pensionāri – 13,
personas ar invaliditāti – 4, krīzes situācijā nonākušās personas – 4.

6.4. IZGLĪTĪBA
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības
pārvalde) īsteno valsts un pašvaldības izglītības politiku Jelgavas pilsētas domes deleģētas
kompetences ietvaros.
Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.130 valstī tika izsludināta ārkārtēja
situācija. 2020.gada 13.martā tika pārtraukts izglītības process vispārējās, profesionālās izglītības,
interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, un pirmsskolas izglītības iestādēs darbojās
dežūrgrupas. Sākot ar 2020.gada 23.martu skolās tika nodrošināts attālināts izglītības process un
tas turpinājās līdz 2019./2020.mācību gada noslēgumam.
2020./2021. mācību gads tika uzsākts stingri reglamentētos epidemioloģiskās drošības
apstākļos. Katra izglītības iestāde izstrādāja kārtību, lai mazinātu izglītojamo un personāla
saslimšanas riskus.
No 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim valstī tika noteikta ārkārtējā situācija, kā
rezultātā tika mainīti mācību procesa organizācijas principi, sākot no 1.klases, pārtraukta interešu
izglītības programmu īstenošana. 7.-12.klašu un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie
mācības turpina tikai attālināti jau no 2020.gada 9.novembra.
2020.gadā klātienē īstenoja tikai pirmsskolas izglītības programmas. 2020./2021. mācību
gadā klātienes mācību procesu īstenoja arī Jelgavas pamatskola „Valdeka”- attīstības centrs un
Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola.
Covid-19 pandēmija būtiski ietekmēja Jelgavas izglītības pārvaldes un katras izglītības
iestādes darbu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā 2020.gadā bija 40 izglītības iestādes: 20 pirmsskolas
izglītības iestādes, 11 vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, 3 profesionālās
izglītības iestādes, 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 1 interešu izglītības iestāde.
Izglītības pārvaldes pārraudzībā bija 24 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes un
metodiskajā pārraudzībā bija 15 Jelgavas pilsētas privātās un valsts izglītības iestādes, tai skaitā
Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestādes, kuras īsteno interešu izglītības
programmas.
Pilsētas vispārējās izglītības iestādēs strādāja 13 sociālie pedagogi, 17 izglītības iestāžu
psihologi, kas sadarbībā ar medicīnisko personālu veidoja atbalsta speciālistu komandu atbalsta
sniegšanai izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un klašu audzinātājiem pedagoģiska,
psiholoģiska un sociāla rakstura problēmu risināšanā.
2020.gadā darbu turpināja Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs. Centra speciālisti – 2
izglītības psihologi, 1 logopēds, 1 speciālais pedagogs – gada laikā sniedza 472 individuālas
konsultācijas bērnu vecākiem, konsultēja pedagogus, veica 528 bērnu izpētes un diagnostiku.
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Visām pilsētas izglītības iestādēm tika nodrošināts metodiskais atbalsts un konsultācijas darbam ar
izglītojamajiem.
2020.gadā darbu turpināja pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija. 32 komisijas sēdēs
tika izskatīti 198 vecāku/aizbildņu iesniegumi par bērna intelektuālo spēju, veselības stāvokļa un
mācīšanās grūtību iemeslu izvērtēšanu. Komisija izsniedza 198 atzinumus ar ieteikumiem atbalsta
pasākumu nodrošināšanai un izglītības turpināšanai atbilstoši speciālās pirmsskolas un
pamatizglītības programmām.
Izvērtējot epidemioloģisko drošību, 2020.gada jūnijā Jelgavas skolas neorganizēja dienas
nometnes sākumskolas posma izglītojamajiem. Jaunrades nama „Junda” vasaras nometnē ,,Lediņi”
nedēļā vienlaicīgi varēja piedalīties tikai 30 dalībnieki – kopā nometnē atpūtās 270 bērni.
2020.gada vasarā pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās atbilstoši valstī noteiktajām
epidemioloģiskajām prasībām tika organizēta nodarbinātība 13 līdz 17 gadus un 18 gadus veciem
izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām. Nodarbinātības mērķis – sniegt atbalstu Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā
organizēšanā un darba prasmju apgūšanā. Nodarbinātībā tika iesaistīts 261 izglītojamais
(2019.gadā – 404), darba algās un nodokļos samaksājot 62 821 euro.
6.4.1. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
2020.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcija tika
īstenota 25 izglītības iestādēs, tajā skaitā 11 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 4
pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, 9 privātās pirmsskolas
izglītības iestādēs un 1 privātā pamatskolā.
2020./2021. mācību gadā 5 skolās –Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas 4.sākumskolā,
Jelgavas 6.vidusskolā, Jelgavas pamatskolā ,,Valdeka”–attīstības centrā un Lazdiņas privātā
pamatskolā „Punktiņš” – īstenoja pirmsskolas izglītības programmas, nodrošinot bērnu no piecu
gadu vecuma obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.
2020./2021. mācību gadā pirmsskolas izglītības programmu apguvi uzsāka 3323 bērni
vecumā no pusotra līdz 7 (8) gadiem, t.sk. 1508 jeb 45,38 % – piecgadīgie un sešgadīgie bērni.
2020.gada septembrī pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādēs kopā bija reģistrēti 2219 bērni ar Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā deklarētu dzīvesvietu vecumā no dzimšanas līdz pamatizglītības uzsākšanas vecumam,
t.sk.:
 811 bērni, kas vēl nav sasnieguši pirmsskolas izglītības vecumu (pusotra gada vecumu);
 1263 bērni vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem, no kuriem 1011 bērni apgūst
pirmsskolas izglītības programmu privātajās izglītības iestādēs un 144 bērni reģistrēti pie
privāta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja (aukles).
Esošā infrastruktūra nenodrošina pieprasījumu, tādējādi 1263 bērni, t.sk. privāto izglītības
iestāžu izglītojamie, ar vietu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nav
nodrošināti. Ārpus organizēta izglītības pakalpojuma bija 252 bērni.
Pirmsskolas izglītības iestādes piedāvā pirmsskolas izglītības programmas, pirmsskolas
izglītības mazākumtautību programmas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Deviņas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas,
nodrošinot izglītības pieejamību un nepieciešamo atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām un
viņu ģimenēm.

61

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
2011.-2020.gadā

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati

Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (pašvaldības finansējums)
pirmsskolas izglītības iestādēs 2020.gadā
Nr.p.k.

Veiktie darbi

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

Jumta pārbūve 1.,2. kārta
Telpu pārbūves būvdarbi
Pagrabstāvā esošo konstrukciju pastiprināšana
Būvdarbi ēkā Skolas ielā 2
Telpu vienkāršota atjaunošana
Grupas telpas grīdas avārijas remontdarbi
Kopā

Izmaksas euro (ar
PVN)
391 141,16
117 367,04
75 312,23
83 524,31
61 252,11
16 218,15
744 815,00

Izglītības iestāde
PII “Kamolītis”
PII “Lācītis”
PII “Sprīdītis”
PII “Sprīdītis”
PII “Zemenīte”
PII “Zīļuks”

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati

6.4.2. VISPĀRĒJĀ PAMATIZGLĪTĪBA UN VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
2020./2021. mācību gadā Jelgavā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas latviešu mācību valodā piedāvā 11 izglītības iestādes: Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 6. vidusskola, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4.sākumskola, Jelgavas
pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, Jelgavas Amatu
vidusskola un Lazdiņas privātā pamatskola “Punktiņš”.
Mazākumtautību izglītības programmas īstenoja 3 izglītības iestādes: Jelgavas 5.vidusskola,
Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola.
2020./2021. mācību gadā Jelgavā vispārējās izglītības iestādēs mācās 7164 izglītojamie, t.sk.
vispārējās pamatizglītības programmas apgūst 6144 izglītojamie, vispārējās vidējās izglītības
programmas – 1020 izglītojamie. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, izglītojamo skaits
palielinājies par 2,14 %. 2020./2021.mācību gadā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas latviešu mācību valodā apgūst 79,76% izglītojamie, mazākumtautību valodā –
20,24% izglītojamie.
Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klasē)
Izglītojamo
skaits uz
01.09.2019.
942
752
1295
793

Izglītības iestāde
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas 4.vidusskola
Jelgavas 5.vidusskola
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Izglītojamo
skaits uz
01.09.2020.
1014
803
1265
801

Izglītojamo
skaita
izmaiņas
72
51
-30
8
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Izglītības iestāde
Jelgavas 6.vidusskola
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Centra pamatskola
Jelgavas 4.sākumskola
Jelgavas pamatskola „Valdeka” - attīstības centrs
Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš”
Kopā

Izglītojamo
skaits uz
01.09.2019.
703
529
666
990
154
125
62
7011

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

Izglītojamo
skaita
izmaiņas
-26
34
44
11
3
-14
0
153

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati

2020./2021. mācību gadā Jelgavas Amatu vidusskola īsteno pamatizglītības programmu,
kuru apgūst 54 izglītojamie, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, kuru apguva 1 izglītojamais, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmu, kuru apgūst 72 izglītojamie un vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu
(12.klase), kuru apgūst 24 izglītojamie.
Jelgavas 4.vidusskolā no 1.–9.klasei izglītojamie var izvēlēties pamatizglītības profesionāli
orientēta virziena (mūzikas) izglītības programmu, kuru 2020./2021. mācību gadā apgūst 242
izglītojamie un profesionāli orientēta virziena (sporta) izglītības programmu, kuru apgūst 252
izglītojamie no 1.–9. klasei. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā var apgūt pamatizglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (1.–9.klasei), kuru 2020./2021. mācību
gadā apgūst 576 izglītojamie, un pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mājturība un
tehnoloģijas) programmu (1.–9.klasei), kuru apgūst 212 izglītojamie.
2019./2020.mācību gadā Jelgavas Centra pamatskola uzsāka īstenot pilnas pamatizglītības
programmu, uzņemot izglītojamos 7.klasē. 2020./2021. mācību gadā Jelgavas Centra pamatskolā
7.klasē mācās 52 izglītojamie, 8.klasē 42 izglītojamie.
2019./2020. mācību gadā Jelgavas 6. vidusskola uzsāka īstenot pamatizglītības programmu
latviešu valodā, uzņemot 1.klasē 16 izglītojamos. 2020./2021.mācību gadā Jelgavas 6. vidusskolā
latviešu valodā mācās 34 izglītojamie.
Izglītības programmas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām piedāvā: Jelgavas pamatskola
„Valdeka” – attīstības centrs, kurā mācās izglītojamie ar jauktiem attīstības traucējumiem, dzirdes
traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, somatiskām saslimšanām
un izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, kurā mācās izglītojamie ar
garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Arī Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4.sākumskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas
5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Jelgavas Amatu
vidusskola īsteno pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Ar 2020.gada 1.septembri 1., 4., 7. un 10. klasēs skolās uzsāka īstenot pakāpeniskas
pārmaiņas mācību saturā un pieejā, ieviešot jaunos standartus.
2020./2021.mācību gadā no valsts budžeta mērķdotācijas 6 izglītības iestādēs tika finansētas
pagarinātās dienas grupas, kuras apmeklēja 730 izglītojamie.
2020.gadā 9.klasi beidza 611 izglītojamie, no tiem izglītību vidusskolās 10.klasē turpina 340
(55,6%), profesionālajās izglītības iestādēs – 251 (41%), strādā – 4 (0,7%), ārzemēs – 6 (1%),
nestrādā, nemācās – 4 (0,7%), nav iegūta informācija par 6 (1%). 2019.gadā pēc pamatizglītības
iegūšanas 96,7% Jelgavas jauniešu turpināja izglītību.
2020.gadā 12.klasi beidza 334 izglītojamie, t.sk. augstskolās izglītību turpina 238 (71,2%),
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādēs – 16 (4,8%), mācās arodizglītības programmā
ar iegūtu vidējo izglītību – 3 (0,9%), atkārtoti mācās 12.klasē eksternātā neklātienes vai tālmācības
izglītības programmā – 5 (1,5%), strādā – 54 (16,2%), ārzemēs un nestrādā/nemācās – 14 (4,2%),
nav iegūta informācija par 4 (1,2%).
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Izglītojamo tālākā izglītības izvēle
pēc vispārējās pamatizglītības programmu apguves 2020.gadā
0,7%

0,7%

1%

1%

55,6%
41%

Mācās vidusskolā 10. klasē
Mācās profesionālajās izglītības iestādēs
Strādā
Nestrādā, neturpina izglītību
Ārzemēs
Nav informācija

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati

Izglītojamo tālākā izglītības izvēle
pēc vispārējās vidējās izglītības programmu apguves 2020.gadā
2,1%

2,1% 1,2%

Mācās augstskolās
tai skaitā mācās augstskolās ārzemēs

16,2%

Mācās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
iestādēs
Mācās atkārtoti 12. klasē

0,9%
1,5%

Mācās arodizglītības programmā ar iegūtu vidējo izglītību

4,8%

71,2%
3,6%

Strādā
Ārzemēs

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati

2019./2020. mācību gadā 12.klašu absolventi centralizētos eksāmenos labus rezultātus
uzrādīja bioloģijā, kur rezultāti bija par 4% augstāki nekā valstī kopumā, krievu valodā - par 2%
augstāki nekā valstī un angļu valodā – par 1% augstāki nekā valstī. Zemāki nekā valsts vidējie
rādītāji valsts pārbaudes darbos bija absolventu sasniegumi fizikā – par 7%, ķīmijā – par 6%,
matemātikā – par 5%, Latvijas un pasaules vēsturē – par 2% zemāki. Lai paaugstinātu izglītojamo
zināšanas un prasmes, izglītības iestādēm jānodrošina mācību procesa diferenciācija un
individualizācija. Ikdienas mācību process jāvirza uz izglītojamo individuālajām mācīšanās
vajadzībām un interesēm, sociāli emocionālo prasmju attīstīšanu un pašvadītu mācīšanos.
12.klašu izglītojamo, t.sk. profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu, centralizēto eksāmenu
rezultātu vidējais kopprocents 2020.gadā
Mācību priekšmets
Krievu valoda (svešvaloda)
Bioloģija
Ķīmija
Fizika
Latviešu valoda
Angļu valoda
Matemātika
Latvijas un pasaules vēsture

Pilsētā
71%
57%
54%
35%
53%
71%
30%
38%

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati
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Valstī
73%
53%
60%
42%
53%
70%
35%
40%
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Nozīmīgākie izpildītie remontdarbi (pašvaldības finansējums) 2020.gadā
Nr.
p.k.

Izmaksas, euro
(ar PVN)

Veiktie darbi

Izglītības iestāde

1.

Iekštelpu remontdarbi

93702,39

2.
3.

Iekštelpu remontdarbi
Centrālās ieejas labiekārtošana
Karstā ūdens apgādes sistēmas ierīkošana 3.,4.stāva
telpās

50276,35
26014,65

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola

24996,00

Jelgavas Centra pamatskola

Ēkas Mātera ielā 30 iekštelpu remontdarbi

62385,22

4.
5.
6.

Ēkas ārējās apdares un labiekārtošanas darbi (projekta
3.kārta)
Kopā

49912,96

Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola
Jelgavas pamatskola
“Valdeka”- attīstības centrs

307287,57

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati

6.4.3. PEDAGOĢISKO DARBINIEKU IZGLĪTĪBA
2020./2021. mācību gadā Jelgavā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 260 pedagogi, t.sk.
ar augstāko pedagoģisko izglītību – 209 pedagogi (80,38%), no tiem 24 (9,23%) bija maģistra
grāds pedagoģijā, bet 11 (4,23%) – cita augstākā izglītība.
2020./2021. mācību gadā vispārizglītojošajās izglītības iestādēs strādāja 715 pedagogi, t.sk.
ar augstāko pedagoģisko izglītību – 668 pedagogi (93,43%), no tiem 3 pedagogi (0,42%) – ar
zinātnisko grādu, 245 (34,26%) – pedagoģijas maģistri, 53 (7,41%) – ar citu augstāko izglītību.
Pēdējo gadu laikā vidējais izglītojamo skaits uz vienu pedagogu Jelgavas pilsētā ir 10
izglītojamie.
Izglītojamo un pedagoģisko darbinieku skaits Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs
2013.-2020.gadā (bez privātās pamatskolas „Punktiņš”)
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Pedagogu skaits
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6.4.4. PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
2020./2021. mācību gadā profesionālās izglītības programmas Jelgavā īsteno Jelgavas
Amatu vidusskola, Jelgavas Tehnikums un Jelgavas Mūzikas vidusskola, kuras piedāvā dažādas
izglītības programmas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
2020./2021. mācību gadā Jelgavas Amatu vidusskolā mācījās 573 un profesionālās izglītības
kompetences centrā „Jelgavas Tehnikums” – 1178 izglītojamie (t.sk. 159 izglītojamie mācās
tālākizglītības programmās ieslodzījuma vietās, 35 izglītojamie – Eiropas Sociālā fonda projekta
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Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"). Abās
profesionālās izglītības iestādēs mācās arī izglītojamie no citām pašvaldībām, galvenokārt no
Jelgavas, Ozolnieku un Bauskas novadiem.
Jelgavas Amatu vidusskola ir pašvaldības dibināta profesionālās izglītības iestāde, kurā var
apgūt 13 profesionālās kvalifikācijas: mazumtirdzniecības komercdarbinieks, maizes un miltu
konditorejas izstrādājumu speciālists, tērpu izgatavošanas un stila speciālists, programmvadības
metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, konditors, pavārs, frizieris, montāžas darbu atslēdznieks,
vizāžists, tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists, frizieris, šuvēja palīgs un virtuves
darbinieks. Kopš 2019./2020. mācību gada izglītības iestāde īsteno arī vispārējās pamatizglītības
un vidējās izglītības programmas, kuras 2020./2021. mācību gadā apgūst 149 izglītojamie.
2020.gadā Jelgavas Amatu vidusskola projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros īstenoja izglītības programmas ar
iegūstamo kvalifikāciju frizieris-stilists, vizuālā tēla stilists, grāmatvedis, programmvadības
metālapstrādes darbgaldu iestatītājs un konditors. Atbilstoši projekta nosacījumiem šīs
specialitātes varēja apgūt jaunieši, kuri jau iepriekš bija ieguvuši vidējo izglītību. Programmu
īstenošanas ilgums ir 1,5 gadi.
Kopš 2018.gada Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros profesiju ieguvušas 134 nodarbinātas personas.
2020./2021.mācību gadā tiek apmācītas 102 nodarbinātas personas – programmā „Pavārs” – 11,
programmā „Konditors” – 31, programmā „Programmvadības metālapstrādes darbgaldu
iestatītājs’’- 29, programmā „Tērpu izgatavošanas un stila speciālists’’– 31.
2020.gadā Jelgavas Amatu vidusskola sadarbībā ar uzņēmumu SIA „DINEX LATVIA”
turpināja īstenot darba vidē balstītas izglītības procesu specialitātē „Programmvadības
metālapstrādes darbgaldu iestatītājs” pēc vidējās izglītības (18 audzēkņi).
Amatu vidusskolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Santos–Dumont Viesmīļnozares un
ekonomikas vadības vidusskolu Francijā (Saint-Cloud), Marie Laurencin Amatu vidusskolu
Francijā (Parīzē), Klaipēdas šūšanas un biznesa skolu Lietuvā, Eiropas Servisa aģentūra „Eiropa3000” Italijā (Bergamo), profesionālās izglītības apmācības centru L Agenzia per la Formazione,
l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como Itālijā, Apmācības centru Le Centre de Afobat
Rueil-Malmaison Francijā, IBD solutions Limited starporganizāciju uzņēmumu Lielbritānijā,
TRIBEKA training LAB S.L.U. apmācības aģentūru Spānijā un aģentūrām BVÖ
Bildungsberatung und Vermittlungsagentur GmbH Austrijā, The Ralf Partnership Īrijā, New
service societa cooperativa sociale Itālijā (Foggia). Sadarbības līgumu ietvaros tiek nodrošināta
praktiskā un teorētiskā apmācība, audzēkņi un pedagogi iepazīstas ar mācību programmām,
praktizējas pakalpojumu un ražošanas uzņēmumos pārtikas pārstrādes, viesu apkalpošanas, šūto
izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju, skaistumkopšanas un metālapstrādes jomās.
Amatu vidusskola īsteno arī Erasmus+ programmas mobilitātes projektu, lai nodrošinātu
audzēkņu un skolotāju starptautisko prakses programmu īstenošanu Francijā, Itālijā, Lielbritānijā,
Spānijā, Vācijā, Maltā, Portugālē, Austrijā un Īrijā viesmīlības, pavāru, maizes un miltu
konditorejas speciālistu, mazumtirdzniecības komercdarbinieku, tērpu izgatavošanas un stila
speciālistu, frizieru, vizāžista un metālapstrādes specialitātēs. 2019./2020. mācību gadā Amatu
vidusskolas partnerorganizācijās Francijā, Itālijā, Maltā, Anglijā, Vācijā un Spānijā savas
profesionālās kompetences pilnveidoja 51 audzēknis un 11 skolotāji. Starptautiskā sadarbība ceļ
Jelgavas Amatu vidusskolas un profesionālās izglītības prestižu pilsētā un valstī.
Jelgavas Tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta profesionālās izglītības
iestāde, kurā var apgūt 15 profesionālās kvalifikācijas (t.sk. 5 Latvijas ieslodzījuma vietās):
apdares darbu tehniķis, apdares darbu strādnieks, mērniecības tehniķis, automehāniķis, mēbeļu
galdnieks, kokapstrādes iekārtu operators, klientu apkalpošanas speciālists, viesmīlības
pakalpojumu speciālists, datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, inženierkomunikāciju
tehniķis, restorānu pakalpojumu speciālists, rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā
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ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), elektromontieris. Tehnikums nodrošina ārpus
formālās izglītības sistēmas novērtēšanu.
2020.gadā SAM 8.5.1. „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu
pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” projekta ietvaros 51
Tehnikuma izglītojamais tika iesaistīts darba vidē balstītās mācībās un 119 izglītojamie - mācību
praksē uzņēmumos.
2020.gadā Jelgavas Tehnikums īstenoja Eramus+ mobilitātes projektu “Jelgavas Tehnikuma
izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr.2019-1-LV01-KA102060229. Projekta ietvaros audzēkņi un pedagogi pilnveidoja savas profesionālās kompetences:
 Polijā – 5 audzēkņi un 1 pedagogs izglītības programmā „Datorsistēmas, datubāzes un
datortīkli”;
 Spānijā – 10 audzēkņi un 1 pedagogs izglītības programmā „Viesnīcu pakalpojumi”;
 Itālijā – 10 audzēkņi un 1 pedagogs izglītības programmā „Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi”;
 Apvienotajā Karalistē – 6 audzēkņi un 1 pedagogs izglītības programmā „Autotransports”.
Jelgavas Mūzikas vidusskola piedāvā 7 profesionālās vidējās izglītības programmas:
taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu
spēle, diriģēšana, vokālā mūzika un mūzika. 2020./2021. mācību gadā šīs programmas apgūst 50
audzēkņi.
6.4.5. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA
Profesionālās ievirzes izglītības programmas vispārizglītojošo izglītības iestāžu
izglītojamiem īsteno Jelgavas Mākslas skola, Jelgavas Mūzikas vidusskola, Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola, Jelgavas Ledus sporta skola un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Futbola skola Jelgava”.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola un Jelgavas
Ledus sporta skola atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs”
pārraudzībā.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Futbola skola Jelgava” ir futbola kluba
„Jelgava” dibināta izglītības iestāde.
Jelgavas Mākslas skola profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā
māksla” nodrošina sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi vizuālajā mākslā, sekmē
mākslinieciskās darbības pieredzi 281 izglītojamajam.
Jelgavas Mūzikas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmās mācās 352
audzēkņi vecumā no 6–18 gadiem. Skola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes programmas
klavierspēlē, akordeona spēlē, čella spēlē, vijoļspēlē, ģitāras un kokles spēlē, pūšaminstrumentu
(flauta, saksofons, trompete, mežrags, oboja) spēlē, sitaminstrumentu spēlē, solo dziedāšanu – kora
klasē.
Jelgavas Ledus sporta skolā tiek apgūta profesionālās ievirzes sporta programma hokejā,
daiļslidošanā un šortrekā. 2020./2021. mācību gadā šajās programmās trenējās 297 audzēkņi, t.sk.
190 – hokejā, 68 – daiļslidošanā, 39 – šorttrekā.
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā
2020./2021. mācību gadā trenējas 227 audzēkņi.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2020./2021.mācību gadā 650 izglītojamie apgūst
sporta izglītības programmas smaiļošanā un kanoe airēšanā, airēšanā, džudo, futbolā, basketbolā,
vieglatlētikā, šahā, BMX un mākslas vingrošanā.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē „Futbola skola Jelgava” 2020./2021. mācību
gadā trenējas 453 audzēkņi.
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6.4.6. INTEREŠU IZGLĪTĪBA
2020.gadā interešu izglītības programmas 2343 izglītojamajiem piedāvāja 5 pašvaldības
izglītības iestādes: Jaunrades nams „Junda”, Jelgavas Mākslas skola, Jelgavas Specializētā
peldēšanas skola, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Ledus sporta skola un 4
privātās iestādes, kuras pašvaldībā saņēmušas interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmas licenci – Privātā mūzikas skola „BJMK Rokskola”, SIA „Jelgavas
poliklīnika”, Biedrība „Tenisa Klubs Jelgava” un Biedrība „Campanilla”.
Saskaņā ar 28.05.2020. Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.10/4 no 2020.gada 1.jūnija
Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jelgavas bērnu un jauniešu centrs
„Junda”” nosaukums mainīts uz „Jaunrades nams „Junda””.
2020.gada 1.jūnijā Jaunrades nams “Junda” uzsāka darbu renovētā interešu izglītības ēkā
Zemgales prospektā 7, Jelgava.
2020.gadā Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs 5537 izglītojamie apmeklēja sekojošas
interešu izglītības programmas:
 kultūrizglītības – dziedāšana, muzicēšana, dejošana, vizuālā un lietišķā māksla, teātra
māksla;
 radošās industrijas – aktivitātes, kurās māksla mijas ar tehnoloģiju izmantošanu, radot
inovatīvu produktu;
 sporta interešu izglītība – dažādi sporta veidi, t.sk. tehniskie sporta veidi;
 tehniskā jaunrade – konstruēšana, modelēšana, robotika, elektronika, tehnoloģiju apguve,
projektēšana u.c.;
 vides interešu izglītība – vides izzināšana dažādās formās;
 citas jomas – novadpētniecība, gidi, žurnālistika un literārā jaunrade, jaunsargi,
astronomija, svešvaloda, uzņēmējdarbība, līderības prasmju veidošana, brīvā laika
aktivitātes u.c.
2020.gadā Jelgavas Specializētās peldēšanas skolā interešu izglītības programmā
„Peldēšana” 20 peldētapmācības grupās trenējās 292 audzēkņi. 2.klašu audzēkņiem Jelgavas
pilsētas pašvaldība nodrošināja bezmaksas peldētapmācību 14 nodarbību apjomā.
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādē „Kāpēcīši” 2020.gadā peldētapmācības prasmi 14
nodarbībās apguva 414 izglītojamie.
2020.gadā Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas interešu izglītības programmās
darbojās 181 izglītojamais.
Jelgavas Ledus sporta skolā interešu izglītības programmā „Slidotapmācība” 2020.gadā
darbojās 136 izglītojamie.
2020.gadā Jelgavas Mākslas skolas interešu izglītības programmās – bērnu Mākslas studija,
dizaina zīmējums, radošās domāšanas studija – darbojās 50 izglītojamie.
Jaunrades namu „Junda” apmeklēja 1199 audzēkņi (unikālais audzēkņu skaits) vecumā līdz
25 gadu vecumam. No viņiem 256 audzēkņi apmeklē 2 pulciņus, 74 audzēkņi – 3 pulciņus, 17
audzēkņi – 4 pulciņus. 2020.gadā Jaunrades nams „Junda” bērniem un viņu ģimenēm organizēja
aktivitātes un pasākumus gan klātienē, gan attālināti – „Atvērto durvju vakariņš”, “Sveču un
trifeļu darbnīca”, „Sirdsdarbnīca”, virtuālās brīvlaika akcijas (pavasara un rudens skolēnu
brīvlaikā), Zemgales prospekta 7 ēkas atklāšanas svētki, „Satiec savu meistaru”, “Tūrisma diena
“Lediņos””, virtuālās “Rūķu ciema” aktivitātes, “Rūķu ciema” pastaiga ģimenēm, u.c.
2020.gadā nometnē „Lediņi” notika vasaras nometne “”Lediņu” laikā”, kuru dienā
apmeklēja 30 bērni. Kopā nometni apmeklēja 270 bērni. Nometnes „Lediņi” daudzfunkcionālā
atbalsta centrā bērniem ar īpašām vajadzībām arī 2020.gadā tika īstenots interešu izglītības pulciņš
bērniem ar īpašām vajadzībām „Lediņu bitītes”, kuru apmeklēja 15 bērni.
Interešu izglītības programmu audzēkņi ir sasnieguši augstus rezultātus pilsētas, novada,
valsts un starptautiskos konkursos gan individuālā, gan grupu konkurencē, pārstāvot pulciņus:
„Ādas plastikas darbnīca”, „Radošā darbnīca”, „Koka auto modeļi”, „Līnijdejas”, popgrupas “Lai
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skan”, popgrupas „Smaids”, “Sporta tūrisms, alpīnisms un klinšu kāpšana”, tautas deju kolektīvi
un „Trases automodelisms”.
6.4.7. ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS
Zemgales reģiona kompetenču attīstība centra (turpmāk - ZRKAC) darbības mērķis ir
nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu
mūžizglītības piedāvājumu kā arī metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu formālās un
neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem.
ZRKAC darbības virzieni nosaka, ka iestāde veic izglītojošo darbību Jelgavas pilsētas
pašvaldības un Zemgales reģiona ekonomiskās, sociālās un izglītības politikas īstenošanā, veido un
īsteno izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem atbilstoši viņu vēlmēm un interesēm saskaņā ar
reģiona attīstības vajadzībām; sekmē cilvēk kapitāla, zināšanu ekonomikas un informācijas
sabiedrības attīstību Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā; veic izglītības metodiskā darba vadību
un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzraudzību Jelgavas pilsētas vispārējās,
profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, sekmējot izglītības kvalitātes
uzlabošanu visās izglītības pakāpēs; nodrošina un attīsta izglītības atbalsta vidi, lai sekmētu
personības garīgo pilnveidi, kā arī veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Sakarā ar 2020.gada martā izsludināto ārkārtas situāciju valstī un tai sekojošajiem klātienes
mācību ierobežojumiem un aizliegumiem, nopietnākais izaicinājums iestādes darba organizācijā
bija mācību darba pārkārtošana attālinātam procesam un digitālo prasmju uzlabošana plašam
iedzīvotāju lokam.
Saprotot to, ka ārkārtējās situācijas viestās izmaiņas nav īstermiņa, svarīga bija strauja
reakcija, pirmkārt, uz aktuālu mācību programmu un metodiskā atbalsta nodrošināšanu
pedagogiem un vecākiem. “Ātrās reaģēšanas kārtā” tika izstrādāti: tiešsaistes semināri ģimeņu
psihoemocionālajam atbalstam, metodiskie materiāli un instrukcijas pedagogiem, kā arī praktisko
nodarbību video versijas (kopā 41 video). Rezultātā izveidots ZRKAC YouTube konts, lai dalītos
ar izstrādāto saturu. Sadarbības rezultātā ar portālu www.mammamuntetiem.lv un Latvijas
Sabiedriskajiem medijiem minētās izstrādnes ievietotas portāla sadaļā “Bērnistaba”.
Izveidotas mācību video filmas: “Lāčplēša dienas stāsts”. Lai sekmētu skolēnu izpratni par
Lāčplēša dienu un stiprinātu lokālo patriotismu, sadarbībā ar Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju izveidots materiāls, kas paredzēts izmantošanai pamatizglītības posmā.
Aktualizējot Jelgavas 755. jubileju, sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju izveidots informatīvi izglītojošs videostāsts par Jelgavas skolu vēsturi videofilmā "Kur
Jelgavā skolā gāja". Videostāsts par dažādām skolām un augstskolām Jelgavā, sākot ar Latvijas
teritorijā pirmo augstskolu "Academia Petrina", kurā šobrīd atrodas muzejs, un turpinot ar
privātajām un pilsētas pamatskolām, ģimnāzijām un arodskolām. Video ir pieejami Youtube
kanālā ikvienam interesentam.

Avots: ZRKAC dati
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Pilsētas iedzīvotāju un sabiedrības izglītošanai īstenoti dažādi projekti, kas sniedza iespējas
paplašināt bezmaksas izglītības iespējas plašam iedzīvotāju lokam:
 projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls
Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” ietvaros izveidots un atklāts sociāli un
ekonomiski aktīvo sieviešu uzņēmēju resursu centrs un izveidots starptautiskais
elektroniskais katalogs. Katalogā var iepazīt gan Latvijas, gan Krievijas sieviešu uzņēmēju
veikumu, attīstot savu uzņēmējdarbību;
 ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā iesniegta
profesionālās pilnveides programma “Grāmatvedības uzskaites pamati”, kas apstiprināta
un tiek realizēta, konsultēti 256 iedzīvotāji, attālināto mācību kārtā konsultēti 190
iedzīvotāji;
 veiksmīgi
īstenots ERASMUS+ starptautiskais projekts ”Metālapstrādes nozares
darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0
vajadzībām”, tā ietvaros apmācīti metālapstrādes nozares pedagogi un izstrādāti mācību
materiāli: mācību grāmata “Industrijas izaicinājums 4.0”, darba burtnīca studentam,
rokasgrāmata pasniedzējam, interaktīvā e-mācību platforma;
 piesaistot sadarbības partnerus no Lietuvas un Igaunijas, tiek īstenots ERASMUS+
projekts "Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai", tā ietvaros izstrādāta
pedagogu rokasgrāmata, kas tiek tulkota latviešu, angļu, lietuviešu , igauņu valodās un
veidota tālākizglītības kursu programma pedagogiem;
 uzsākts Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības sektora mobilitātes projekts
“Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai”;
 ģimeņu atbalstam 2020.gadā tika organizētas apmācības ģimenēm Jelgavas pilsētas
pašvaldības projektā „Veselības veicināšana Jelgavas”;
 Nodarbinātības valsts aģentūras projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros veikta
bezdarbnieku iesaiste valodu un IT kompetences pilnveidē veiksmīgākai konkurencei darba
tirgū - apmācīti 105 bezdarbnieki.
Izstrādāti nolikumi, vērtēšanas kritēriji un organizēta norise:
 Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes gada balvas konkursam “Zelta grauds 2020”;
 Jelgavas pilsētas konkursam “Gada balva uzņēmējdarbībā 2020”;
 Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās
darbības veicējiem” nolikuma izstrādāšana, norises organizēšana;
 festivāls “Mehatrons 2019”;
 izgudrojumu un inovāciju izstāde “MINOX ZEMGALE 2020”;
 dabas zinātņu skolotāju nacionālais atlases konkurss dalībai Eiropas konkursā “Science on
Stage Europa”.
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2020.gada janvārī ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā tika atklāts jauns Lokšņapstrādes
cehs ar mūsdienīgām augsta līmeņa metālapstrādes iekārtām, kas perspektīvā paver papildus
iespējas nozares uzņēmumu darbinieku tālākizglītībai, kā arī Jelgavas Amatu skolas audzēkņu
mācību programmu piedāvājumu paplašināšanai ar 5 jaunām programmām: Lokšņapstrāde –
lāzergriešana”, “Lokšņapstrāde – CNC loksnes locīšana”, “Lokšņapstrāde – materiālu noliktava ar
automātisko vadības sistēmu”, “Robotizēta plazmas griešana”, “Robotizēta MAG metināšana”.

6.5. BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Jelgavas pilsētas domes izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas, pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem, savā darbībā un Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bērna
vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvību.
2020.gadā:
 bāriņtiesa ir informējusi Jelgavas sociālo lietu pārvaldi par 13 ģimenēm, kurās ir 25 bērni,
kuriem netiek pietiekami nodrošināta attīstība un audzināšana;
 ar bāriņtiesas lēmumu 29 vecākiem pārtrauktas 27 bērnu aizgādības tiesības, tajā skaitā 7
gadījumos – sakarā ar konstatēto vardarbību, par ko bāriņtiesa ir sniegusi informāciju
tiesībsargājošām iestādēm, un uzsākts kriminālprocess;
 pieņemti 8 vienpersoniski lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem uz 11
bērniem;
 5 vecākiem atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības uz 6 bērniem;
 Jelgavas tiesā iesniegts 21 prasības pieteikums par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem,
ar tiesas spriedumu 15 vecākiem atņemtas 18 bērnu aizgādības tiesības;
 ārpusģimenes aprūpe piemērota 30 bērniem, no tiem 6 bērni ievietoti audžuģimenēs, 18 bērni
nodoti aizbildnībā, ārpusģimenes aprūpes un rehabilitācijas institūcijās ievietoti 6 bērni;
 4 bērni nodoti citu personu aprūpē, sakarā ar vecāku izceļošanu no Latvijas darba
meklējumos;
 3 ģimenēm piešķirts viesģimenes statuss;
 no aprūpes un rehabilitācijas institūcijām bērni nav adoptēti;
 8 personas ir atzītas par adoptētājiem, adoptēti 10 bērni, 6 bērni no audžuģimenēm, 2 bērni no
aizbildņu ģimenēm un 2 bērnus adoptējis otrs laulātais;
 pašvaldībā ir 10 audžuģimenes, kurās ir ievietoti 4 Jelgavas pilsētas bērni, taču pārējās
audžuģimenes šobrīd ģimenes apstākļu dēļ bērnus nevar uzņemt;
 pašvaldībā ir 102 aizgādnībā esoša persona, 6 personas ir ieceltas par aizgādni mantojumam;
 bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniegusi 31 atzinumu par saskarsmes tiesības izmantošanas
kārtības noteikšanu vai viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu;
 bāriņtiesa devusi atļauju 4 bērniem uzvārda maiņai;
 30 vecākiem dota atļauja mantojuma pieņemšanai nepilngadīgā bērna vārdā;
 44 ģimenes nosūtītas konsultāciju saņemšanai pie psihologa vai cita speciālista;
 notikusi 81 bāriņtiesas sēde, pieņemti 317 lēmumi, saņemti 4037 ienākošie dokumenti un
izsūtīti 4255 dokumenti;
 bāriņtiesa piedalījusies 137 tiesu sēdēs Zemgales rajona tiesā un citās republikas
administratīvo teritoriju tiesu sēdēs;
 bāriņtiesā ierosinātas 131 lieta, lietvedībā atradās 554 aktīvas lietas, attiecīgi uz katru
bāriņtiesas locekli ir 92 lietas.
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6.6. KULTŪRA
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” (turpmāk – iestāde “Kultūra”) realizē valsts
un Jelgavas pilsētas pašvaldības politiku kultūras jomā Jelgavas pilsētā. Tās valdījumā ir pilsētas
kultūras nams, kultūras nams “Rota”, deju centrs “Cukurfabrika”, brīvdabas koncertzāle “Mītava”
Pasta salā, brīvdabas estrādes vieta Uzvaras parkā un avārijas stāvoklī esošā ēka Jāņa Čakstes
bulvārī 17, Jelgavā.
2020.gadā lielākie finanšu ieguldījumi tika veikti tehnisko resursu iegādē un uzstādīšanā –
audio iekares punktu un audio kabeļu līniju izveidošana, priekšējās LED gaismas prožektoru,
apmeklētāju krēslu iegāde brīvdabas koncertzālei "Mītava". Iegādāta un uzstādīta digitālā gaisumu
vadības pults, projekcijas ekrāna pacelšanas aprīkojuma sistēma Jelgavas kultūras nama Lielajā
zālē. Lai būtu iespēja noslēgt koncertu teritoriju, tika papildus iegādātas pārvietojamā mobilā
sēta/metāla barjeras un barjeru sistēmas ar jostām. Iegādāti mūzikas instrumenti – bungu
komplekts Jelgavas bigbenda un elektriskās klavieres māksliniecisko kolektīvu mēģinājuma
procesa vajadzībām. Palielinoties tiešsaistes pasākuma jaudai – iegādāti video nodrošināšanai mikrofoni, kamera, adapters, LED gaismas u.c. Gatavojoties Vispārējie latviešu dziesmu un deju
svētkiem, atjaunoti JPPI ‘Kultūra” māksliniecisko kolektīvu tautastērpi un koncertērpi. Iegādāti
roku dezinfekcijas stendi ar SmartScan temperatūras mērierīcēm.
2020.gadā veikti ieguldījumi infrastruktūras uzlabošanā – uzsākti brīvdabas koncertzāles
"Mītava" līmētās koksnes konstrukcijas virsmas atjaunošanas darbi. Jelgavas kultūras namā veikta
tehniskā apsekošana, ventilācijas šahtu tīrīšana, parketa grīdu slīpēšana, lakošana, atjaunošana un
ūdens ievadmezgla remonts, veikta tehniskās drošības sistēmu iekārtas iegāde un automātiskās
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas montāžas darbi. Iegādāts interaktīvās
reklāmas stends Pasta salai. Veikta Jelgavas pilsētā izvietoto metāla skulptūru apgaismojuma
tehniskā atjaunošana.
2020.gadā saistībā ar pasākumu ierobežojumiem Covid-19 ietekmē kopumā organizēti 129
pasākumi (2019.gadā – 353), kurus apmeklēja 159 678 apmeklētāji (2019.gadā – 442 454,
2018.gadā – 531 719). Salīdzinot ar 2019.gadu, pasākumu skaits 2020.gadā samazinājies par
63,46 %, bet kopējais apmeklētāju skaits ir samazinājies par 63,91%.
Neskatoties uz pulcēšanās pasākumu aizliegumiem un apmeklētāju skaita ierobežojumiem,
2020.gadā iekštelpās notika 88 pasākumi ar 25 707 apmeklētājiem (2019.gadā 300 pasākumi).
2020.gadā Jelgavas kultūras nama telpās notika kolektīvu grupu un individuālie mēģinājumi 4059 stundas ar 44751 personu apmeklējumu reizēm, kultūras namā „Rota” – 753,5 stundas ar
8641 personu apmeklējumu reizēm Deju centrā “Cukurfabrika”- 2382,5 stundas ar 14451
personu apmeklējumu reizēm.
Kultūras pasākumu un to apmeklētāju skaits 2007.-2020.g.
Gads
2010
2011
2012
Kultūras
pasākumu
320966 242810 231771
apmeklējums
Kultūras
pasākumu
250
251
207
skaits
Avots: JPPI „Kultūra” informācija

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

292397

325356

477271

401018

506580

531719

442454

159678

282

324

295

316

337

346

353

129

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par kultūras jomas aktivitātēm Jelgavā, Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” regulāri sniedz informāciju vietējas un nacionālas nozīmes
medijiem, informācijas kanāliem – laikraksti, televīzija, radiostacijas, interneta portāli un ziņu
aģentūras. Tāpat tiek izmantoti arī digitālie informācijas aprites kanāli – iestādes sociālo tīklu
konti platformās Facebook un Instagram, kuriem bija īpaša nozīme organizējot un plānojot 2020.
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gada aktivitātes. Kā arī iestādes pārvaldībā esošās tīmekļvietnes www.kultura.jelgava.lv un
www.festivali.jelgava.lv.
2020. gadā, kad pasākumu norisi ietekmēja globālas nozīmes pandēmija, kultūras aktivitāšu
pieejamības nodrošināšanai tika īstenotas dažādas digitālās aktivitātes, tās realizējot Jelgavas
pilsētas un iestādes “Kultūra” sociālo tīklu platformās Facebook (6 640 sekotāji) un Instagram
(1810 sekotāji).
2020.gadā iestādes “Kultūra” sociālo tīklu platformas Facboook sekotāju skaits pieaudzis
par vairāk nekā 2 000 lietotājiem, savukārt, Instagram sekotāju skaits palielinājies par vairāk
nekā 1 000 lietotājiem. Abos gadījumos, sekotāju vidējais pieaugums gada laikā, salīdzinājumā
ar 2019 gadu, palielinājies par 50%.
Gada laikā platformā Facebook publicēti 67 dažādi video materiāli, tostarp 2 pilnizmēra
tiešraides koncerti, 15 video stāstu sērija, par jelgavniekiem, zināmām kultūras jomas personībām,
Jelgavas svētku interneta radio “Satiksimies Jelgavā” ietvaros pārraidītas 7 intervijas un 3 video
tiešraides raidījumi, pilnizēmrā raidījums “Pēc trešā zvana”, Grupas “Urbix” mūzikas video,
dažādi apsveikumi piedaloties iestādes “Kultūra” mākslinieciskajiem kolektīviem u.c.
Lielākais auditorijas pieaugums un aktivitāte 2020.gadā novērojama maija mēnesī, kad tika
atzīmēta Jelgavas 755. dzimšanas diena, sociālo tīklu platformā Facebook iestādes “Kultūra” kontā
sasniedzot auditoriju vairāk nekā 200 000 unikālo lietotāju apmērā.
Savukārt tīmekļvietne www.kultura.jelgava.lv 2020. gada laikā apmeklēta vairāk nekā
500 000, bet tīmekļvietne www.festivali.jelgava.lv vairāk nekā 265 000 reižu.
Lielākās 2020.gadā realizētās digitālās aktivitātes:

Aprīlis

Mēnesis

Aktivitāte
Digitālā foto izstāde
“Jelgavnieki teātra
pasaulē”
Iestādes “Kultūra”
kolektīva TDA “Lielupe”
60 gadu jubilejas koncerta
ieraksts
Stāstu cikls “Pilsēta kurā
satiekamies”

Maijs

Interneta radio
“Satiksimies Jelgava”

Apraksts

Publicēšanas
platforma
www.kultura.jelgava.lv
un Facebook
www.kultura.jelgava.lv
un Facebook

15 video stāstu sērija par
jelgavniekiem, sabiedrībā
zināmiem kultūras jomas
cilvēkiem, kuri ar saviem
darbiem nes pilsētas vārdu
pasaulē.

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook

Jelgavas jubilejas
radiostacija "Satiksimies
Jelgavā" ļāva ielūkoties
Jelgavas mūziķu dziesmu
arhīvos, atskatīties uz
spilgtākajiem
koncertierakstiem un jauno
vokālistu konkursu
laureātu sniegumiem.
14 viesi , tostarp uzņēmēji,
pētnieki, mūziķi, režisori,
sportisti, pašvaldības
iestāžu vadītāji un Dj
Alnis. Nospēlētas 168
stundas jeb 7 diennaktis

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook

Iestādes “Kultūra”
kolektīvu apsveikumi
pilsētai svētkos

Sasniegtā
auditorija
3 000

6 400

16 531

109 413

109 413

16 000

16 000

50 000

50 000

Audio un video
tiešraides

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook

73

Skatījumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats
Mēnesis

Aktivitāte

Apraksts

Muzikālais kokteilis “Pēc
trešā zvana”

Krāsaina retrospekcija,
atskatoties uz spilgtākajām
dziesmām, dejām un
spožākajiem mirkļiem no
Jelgavas pilsētā rīkotajiem
koncertiem, uzvedumiem
un šoviem.
Digitāla foto galerija,
iepazīstinot ar šamota
skulptūru parkā
izvietotajām skulptūrām,
to autoriem.
Video ieraksts dziesmai
“Kaijiņa”

Virtuālā ekskursija
šamota skulptūru parkā

Kārļa Kazāka koncerti
Jelgavas daudzdzīvokļu
namu pagalmos

Decembris

Novembris

Jūnijs

Vasaras saulgriežu
apsveikuma video

Atskata video no
pasākuma
Digitāls vasaras saulgriežu
tradīciju atainojums,
piedaloties iestādes
“Kultūra” folkloras kopai
“Dimzēns”

Šamota skulptūru
kvēlošanas interneta
tiešraide un atskata video
Grupas “Urbix” mūzikas
video “Div’ dūjiņas gaisā
skrēja / apsveikums
Latvijas 102 dzimšanas
dienā
Pilsētas Lielās egles
iedegšana, foto un video
materiāli
Jelgavas Bigbenda un
Daumanta Kalniņa
interneta tiešraides
koncerts “Ziemas ceļa
idille”
Jelgavas Kamerorķestra
un Mihaila Čuļpajeva
interneta tiešraides
koncerts “Ziemassvētku
elēģija”
Muzikālais ekspresis –
Ziemassvētku vecīša
sveiciens – video
Gadumijas Ledus vides
objektu tapšana, atskata
video

Publicēšanas
platforma
www.kultura.jelgava.lv
un Facebook
Video tiešraide

Skatījumi

Sasniegtā
auditorija

2 300

9 075

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook
7 949

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook
40 000

40 000

16 300

27 868

3 000

9 237

43 600

98 662

18 000

70 000

14 800

32 111

4 500

15 058

Jelgavas Pilsētas
Facebook

5 500

5 500

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook

11 000

32 924

Kopā

167 000

377 384

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook
www.kultura.jelgava.lv
un Facebook

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook
www.kultura.jelgava.lv
un Facebook Tiešraide

www.kultura.jelgava.lv
un Facebook Tiešraide

Avots: JPPI „Kultūra” informācija

2020.gadā vēl joprojām plaši apmeklēti bija Jelgavas tradicionālie pasākumi, tādi kā
Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki,
Piena paku laivu regate, Smilšu skulptūru ekspozīcija, Inovāciju un tehnoloģiju festivāls
“Mehatrons”, bet nenotika TV tiešraides koncerti – “Mana vasaras melodija” un “TV Ielīgošana
Jelgavā”, Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls ar koncertprogrammu, Jelgavas pilsētas svētku
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klātienes pasākumi, Latvijas Stādu dienas, 18. novembra un Lāčplēša dienas svētku programmas,
Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā u.c.
Lielākie iestādes “Kultūra” organizētie pasākumi 2020.gadā
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aktivitāte
2020.gada sagaidīšana – svētku salūts Pasta salā
22. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls
Deju koncerts "Mēs mīlam dejā"
Rudens gadatirgus
Grupas Dagamba un Sinfonietta Riga koncerts
"Puzuru seminārs un izstāde "Zīmes un skaņa""
Smilšu skulptūru izstāde -Jelgavai 755
Virtuālie Jelgavas pilsētas svētki
Virtuālā Pilsētas svētku egles iedegšanas pasākums
Interneta radio “Satiksimies Jelgava”
Video stāstu cikls “Pilsēta kurā satiekamies”
"koka skulptūru simpozijs "Otrā elpa""
Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki, “Baltais” Piena Paku laivu regate
Jelgavas Bigbenda un Daumanta Kalniņa interneta tiešraides koncerts “Ziemas ceļa idille”
“Mākslas festivāls “Balti” - Šamota skulptūru plenērs
Tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons”
Jelgavas Kamerorķestra un Mihaila Čuļpajeva interneta tiešraides koncerts “Ziemassvētku elēģija”
Lielkoncerts "IV Vispārējiem latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem - 125"
Brīvdabas koncertzāles “Mītava” vasaras koncersērija “uz Tu”
Gadumijas Ledus vides objekti Jelgavā

Avots: JPPI “Kultūra” informācija

2020.gadā tika organizēti:
• 34 koncerti (2019. gadā -103), apmeklētāju skaits – 11 188, t.sk. 27 profesionāļu koncerti ar 9
136 apmeklētājiem, 7 amatierkolektīvu koncerti ar 2 052 apmeklētājiem.
• 30 kino seansi (2019. gadā - 54), kas tika orientēti uz skolēnu un jauniešu auditoriju tieši
skolas brīvlaikos, veiksmīgi tika demonstrētas Latvijā veidotas filmas, kā arī jauno filmu
pirmizrādes, kinoseansus apmeklēja 2 624 interesenti.
• 24 izrādes (2019. gadā -67), apmeklētāju skaits –6 989 (2019.gadā -27 524), t.sk. 10
profesionālo teātru izrādes - 3293 skatītāji un 14 amatierteātru– 3696 skatītāji;
• 15 izstādes (2019. gadā -37), apmeklētāju skaits – 66 952, t.sk. 3 profesionāļu izstādes (t.sk 1
gab. brīvdabas – Smilšu skulptūru izstāde/parks) ar 60 252 interesentiem, 12 topošo
profesionāļu un amatieru mākslinieku izstādes ar 6 700 interesentiem, radot platformu
jaunajiem māksliniekiem.
• 6 pasākumi bērnu un jauniešu auditorijai, kurus apmeklēja 2 496 interesentu.
• Kultūras namā “Rota” notika 5 pasākumi ar 188 apmeklētājiem.
• Brīvdabas koncertzālē “Mītava” notika 32 pasākumi ar 7 113 apmeklētājiem. 2020. gadā
saistībā ar COVID infekcijas aizliegumiem Brīvdabas koncertzālē “Mītava” plānotie, bet
atcelti -8 pasākumi.
Apmeklētākie kultūras pasākumi Jelgavā 2010.-2020.g.
Nosaukums
Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls Jelgavā
Lieldienu pastaiga Jelgavas
pils parkā

Apmeklētāji
2014

2015*

2016

2017

2018

2019

2020

42000

46 000

50 016

85 527

85627

64959

43426

3000

2 300

1 500

5 000

5 000

5000

0
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Nosaukums
Latvijas Stādu dienas
Jelgavā
Jelgavas pilsētas svētki
Starptautiskais Smilšu
skulptūru festivāls
Jelgavā/izstāde
Vispārējie Latvijas Piena,
Maizes un Medus svētki
Jelgavā, Piena paku laivu
regate
18. novembra svētku
programmas.
Metāla svētki (Mehatrons)
Kopā:

Apmeklētāji
2014

2015*

2016

2017

2018

2019

2020

15000

15 000

15 500

15 600

16 000

16000

0

22 329

142 160*

26 458

102 650

93600

60000

0

26 000

51 383

39 260

40 583

41420

39433

57752

25 500

32 000

30 000

31 000

32 000

32500

11500

23 671

29 848

18 000

28 850

44 428

38 000

0

12 000
169 500

11 000
329 691

16 000
196 734

6 000
315 210

7 000
325 575

6 800
262 692

5000
117 678

* Jelgavas pilsētas 750 gadu jubilejas pasākumi
Avots: JPPI “Kultūra” informācija

Aizvadītais 2020.gads amatiermākslas kolektīviem ir bijis sarežģīts, to darbību ļoti ietekmēja
Covid 19 vīrusa pandēmija un sakarā ar to valstī izsludinātā ārkārtas situācija ar noteiktajiem
sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas bija noteikti kolektīvu
darbībā un mēģinājumu procesā. Līdz ar tiem pilnvērtīgs kolektīvu darbs varēja noritēt tikai četrus
mēnešus – no janvāra līdz marta vidum un no septembra līdz oktobra otrai pusei. Šo laika periodu
amatiermākslas kolektīvi, kuri pretendē uz Jelgavas pilsētas pašvaldības mērķdotāciju, ir aktīvi
izmantojuši mēģinot klātienē grupās, organizējot treniņnometnes, sniedzot koncertus un izrādes,
piedaloties kopmēģinājumos, skatēs, konkursos un citos pasākumos. Savukārt, no marta vidus līdz
jūnijam un no oktobra otrās puses līdz gada beigām amatiermākslas kolektīvu darbs, mēģinājumu
un nodarbību process notika tikai attālināti un /vai individuāli klātienē “viens pret viens”
(piemēram, dejotājs – repetitors, korists – vokālais pedagogs), tāpēc nebija iespējama pilnvērtīga
jaunu programmu iestudēšana, mēģinājumu procesā lielākoties tika slīpētas tehniskās iemaņas,
uzturētas prasmes, fiziskā forma.
Kolektīvi, kuriem aizvadītajā gadā bija iespējamas un notika skates, parāda augstu
māksliniecisko līmeni – iegūti augstākās, I vai II pakāpes diplomi.
Bērnu un jauniešu kolektīviem turpinājās aktīva gatavošanās dalībai Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem. Tautas deju kolektīviem notika kopmēģinājumi ar deju autoriem, lai
sagatavotos jūnija sākumā plānotajiem Zemgales kultūrvēsturiskā novada deju svētki “Dievs.
Daba. Darbs.”. Tāpat amatiermākslas kolektīvi strādāja katrs pie savas sezonas atskaites koncerta
vai solo koncertprogrammas.
Ik gadu neiztrūkstoša ir amatiermākslas kolektīvu dalība JPPI “Kultūra” organizētajos
pilsētas pasākumos. Šogad kolektīvi ar saviem priekšnesumiem papildināja kultūras programmas
Ledus skulptūru festivālā, Piena, maizes un medus svētkos, Vecpilsētas svētkos, Rudens gadatirgū.
Atzīmējot 125 gadi kopš IV Vispārējiem latviešu Dziesmu un Mūzikas svētkiem Jelgavā,
brīvdabas koncertzālē “Mītava” notika šim latviešu kultūrai un Jelgavas pilsētai nozīmīgajam
notikumam veltīts koncerts, kurā līdzās Jelgavas kamerorķestrim un solistiem – Maksimam
Beitānam, Aigaram Reinim, Marijai Vasiļevskai, Inesei Romancānei un Jānim Aišpuram piedalījās
arī jauktais koris “Balti”.
2020.gadā JPPI “Kultūra” amatierteātri ar vairākām izrādēm (kopskaitā 5) piedalījās Latvijas
amatierteātru iestudējumu “Gada izrāde 2019” reģionālajā skatē, kā arī finālskatē, kur Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Tikai bez skandāla” atzinīgi novērtēta ar diviem diplomiem (par
saskaņotu izrādes ansambļa darbu; par veiksmīgu aktierdarbu aktierim Raivim Medisam).
Skatītāju vērtējumam teātri aizvadītajā gadā nodevuši un savu repertuāru papildinājuši ar 2 jaunām
izrādēm.
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Tautas mākslas studija “Dardedze” ar tekstilijām piedalījās Latvijas tautas lietišķās mākslas
izstādē “Puzuri un pinumi”.
Tautas mūzikas ansamblis “Zelta stīdziņas” piedalījās koklētājas un kokles spēles pedagoģes
Birutas Derumas oriģinālkompozīciju un latviešu tautas dziesmu apdaru kompaktdiska “Ar saulīti
rotājos” ieraksta tapšanā un prezentācijas koncertā.
2020.gadā vairākiem JPPI “Kultūra” kolektīviem bija jubilejas gads: tautas deju ansamblim
“Jaunība” – 75, tautas deju ansamblim “Ritums” – 40, sieviešu vokālajam ansamblim “Guns” – 20,
Tirkīza kora ansamblim – 10, jauktajam korim “Balti” – 5. Kolektīvi gatavoja īpašas jubilejas
koncertprogrammas un uzvedumus, bet sakarā ar Covid 19 vīrusa pandēmiju un valstī noteiktajiem
drošības pasākumiem nebija iespējams veikt to skatuvisko realizāciju, tādēļ kolektīvu jubilejas
pasākumi pārcelti uz 2021.gadu.
Covid 19 vīrusa pandēmija ieviesa korekcijas amatiermākslas kolektīvu pasākumu plānos.
Daudzi kolektīvu plānotie koncerti, dalība festivālos, konkursos, skatēs, uzvedumos, utt. tika
atcelta vai pārcelta uz citu laiku – kopumā ap 200 pasākumi un aktivitātes. Tai skaitā Latvijas
skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki, Zemgales kultūrvēsturiskā novada deju svētki “Dievs.
Daba. Darbs.”, Starptautiskais festivāls “Europeada 2020”, koru un vokālo ansambļu konkurss
“Šiauliu Cantat”, Kurzemes dziesmu svētki, Stasis Šimkus 22. starptautiskais koru konkurss,
mūsdienu deju konkurss “Tukums Cup 2020” un citi.
Kolektīviem bija jāmeklē jauni un radoši risinājumi ne tikai mēģinājumu procesam, bet arī
pasākumu, koncertu un citu aktivitāšu norisei. Daudzi pasākumi, koncerti un pat dalība
starptautiskos festivālos notika interneta vidē – sociālo tīklu profilos, piemēram, Starptautisks
tautas deju festivāls “Festidanza” Peru, Starptautisks deju konkurss “Dorina Oancea” Rumānijā,
deju kolektīvu sadancis “Veltām dančus Jelgavai”, Jelgavas amatiermākslas kolektīvu sveicieni
Jelgavas 755. jubilejā, Vasaras Saulgriežu sveiciens, dalība virtuālajā tautas tērpu gājienā. Deju
kolektīvi viens otru izaicināja dažādās orientēšanās aktivitātēs ar deju uzdevumiem, kurā katrs
dejotājs varēja piedalīties individuāli.
2020.gadā ir notikušas dažādas pārmaiņas kolektīvos. Uz Jelgavas Jaunā teātra režisores
Antras Leites-Straumes prombūtnes laiku darbu teātrī uzsākusi režisore Aija Treija. Ar 2020.gada
septembri tautas deju ansamblim “Jaunība” ir notikusi vadītāja maiņa, tagad kolektīvu vada Zane
Cakule. Savukārt, ar 2020. gada 31.decembri savu darbību pie JPPI “Kultūra” pārtrauca mūsdienu
deju studija “Benefice”.
2020.gadā JPPI “Kultūra” 29 gab. amatiermākslas kolektīvos kopumā darbojās 1514 cilvēki,
bet 2 profesionālajos kolektīvos (Jelgavas Bigbends un Jelgavas kamerorķestris) 25 dalībnieki.
2020.gadā iešķirtā pašvaldības mērķdotācija 37 Jelgavas pilsētas ( JPPI “Kultūra”, LLU,
Jelgavas 4.vidusskolas kolektīvi) amatiermākslas kolektīviem 2020. gadam bija 71 000,00 euro.
Jelgavas pilsētas pašvaldības mērķdotācijas sadalījums
Jelgavas pilsētas amatiermākslas kolektīviem 2020. gadam
Nr.p.
k.

Kolektīvu darbības
profils

Oficiāli
reģistrētie
kolektīvi

Finansējums piešķirts
(kolektīvu skaits)
No tiem
JPPI
Citu
Kopā
"Kultūra"
iestāžu
11
3
14

Procenti

Summa
(euro)

39%

27183

1.

Deju kolektīvi

14

2.

Kori*

7

7

4

3

19%

13243

3.

Vokālie ansambļi

6

6

6

0

16%

11152

4.

Amatierteātri

3

3

2

1

8%

5576

5.

Mūsdienu deju kolektīvi

2

2

2

0

6%

4182

6.

1

1

1

0

3%

2091

7.

Folkloras kopa
Tautas lietišķās mākslas
studija

1

1

1

0

3%

2091

8.

Pūtēju orķestri

1

1

0

1

3%

2091
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9.

Tautas gleznošanas
studija

10.

Mākslinieku biedrība

1

1

1

0

3%

2091
1300

Kopā

36

36

28

8

100%

Tai skaitā rezerves fondā novirzīts:

71000
3738

*Koru skaits - 8, bet no tiem dotācijas saņem – 7
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

Lai veicinātu mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas
sabiedrības iesaistīšanu kultūras dzīvē, Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome katru gadu
izsludina kultūras pasākumu projektu konkursus.
2019.-2020.gada 2.kārtas projektu konkursā tika iesniegti 14 projekti par pieprasīto summu
20 300 euro, no kuriem atbalstīti 13 projekti par 5 800 euro. Visi projektu realizācijas līgumi
noslēgti un finansējums izlietots 2020.gadā;
2020.gada 1.kārtas projektu konkursā tika iesniegti 19 projekti par pieprasīto summu
24 170,04 euro, no kuriem atbalstīti 13 projekti par 14 025 euro. Visi projektu realizācijas līgumi
noslēgti un finansējums izlietots 2020.gadā, bet 1 projekts saistībā ar COVID ierobežojumiem
netika īstenots.
2020.-2021.gada 2.kārtas projektu konkursā tika iesniegti 14 projekti par pieprasīto summu
14 837,37 euro, no kuriem atbalstīti 14 projekti par 11 100 euro. 2020.gadā noslēgti 5 projektu
realizācijas līgumi par 4 400 euro, bet 2021.gadā tiks realizēti 9 projekti par atbakstīto summu
6 700 euro.
2020.gadā Kultūras padomes budžets veidoja 31 261 euro, no kuriem 2020.gadā 30
atbalstītajiem projektiem izlietoti 23 775 euro, bet uz 2021.gada pirmo pusi pārcelts finansējums
9 projektu realizācijai par 6 700 euro.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padomes piešķirtais finansējums
iesniegtajiem projektiem 2011.-2020.g.
Iesniegtie
projekti
Finansiāli
atbalstītie
projekti
Piešķirtais
finansējums

2011

2012

2013

2014

2015

48

41

36

25

36

30

24

24

24

7114

9960

9960

11 668

2016

2017

2018

2019

2020

38

41

32

28

38

27

31

32

29

24

30

15 600

15 600

18 300

22 350

13 872

23 775

Avots: JPPI “Kultūra” informācija

6.7. ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs (turpmāk tekstā – Jelgavas muzejs) ir
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde, kas ir atbildīga par Zemgales kultūretnogrāfiskā novada
kultūrvēstures procesu pētniecību, artefaktu krājuma veidošanu, sabiedrības kultūrvēsturiskās
atmiņas un vēsturiskās apziņas uzturēšanu ar muzejiskiem līdzekļiem. Jelgavas muzejs 2020. gadā
tika atkārtoti akreditēts uz 5 gadiem. Jelgavas muzejam ir viena filiāle – Ādolfa Alunāna
memoriālais muzejs (ĀAMM).
Jelgavas muzeja krājums 2020.gadā ir palielinājies par 2292 vienībām un tajā uz 31.12.2020.
reģistrētas 99499 vienības. Tajā skaitā ir 118 artefaktu pirkumi par 10270,00 euro. Pastāvīgajās
ekspozīcijās un izstādēs bija eksponētas 5150 muzeālijas no muzeja pamatkrājuma. Pētnieciskajam
darbam muzeja krātuvēs izmantoti 1200 priekšmeti. 2020.gadā konservēti un restaurēti 1451
priekšmeti. Muzeja filiālē krājums palielinājies ar 134 jaunieguvumiem.
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Nacionālajā muzeju artefaktu kopkatalogā ( NMKK) ievadīti apraksti par 9903 muzeja
priekšmetiem, līdz ar to uz 31.12.2020. NMKK publiski pieejami apraksti par 66394 artefaktiem
(66,73%]
Izpildot valstī noteikto prasību par pakāpenisku krājuma novērtēšanu un tā ņemšanu
grāmatvedības uzskaitē, veikta 8130 krājuma vienību novērtēšana, līdz ar to finansiāli novērtēto
krājuma vienību kopskaits uz 31.12.2020. bija 74498 vienības ar kopējo vērtību 27 621 404 euro.
Valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis jūtami ietekmēja Jelgavas muzeja komunikācijas
darbu, 2020. gadā muzejs un filiāle bija atvērti apmeklētājiem 247, bet Ā. Alunāna muzejs – 244
dienas. Jelgavas muzeju un filiāli apmeklēja 10 441 interesent – tikai nepilni 44% no 2019.gada
rādītāja. Iestāde kopumā sniegusi iespēju piedalīties vairāk kā 150 dažāda veida pasākumos.

6.8. JELGAVAS REĢIONĀLAIS TŪRISMA CENTRS

500
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1500

824
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1713
1536

2500

1086

2310
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” (turpmāk – JRTC)
ir izveidota ar mērķi veicināt tūrisma un kultūrizglītības attīstību Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā
un Ozolnieku novadā.
Tūrisma informācijas centrā (TIC) 2020. gadā kopumā saņemti 13 621 tūrisma informācijas
pieprasījumi – par 2634 jeb Coovid-19 pandēmija un tās noteiktie ierobežojumi. Lielākais
interesentu skaits 2020. gadā pēc informācijas vērsušies klātienē – 90 %, pa telefonu – 9 %, bet pa
e-pastu – 1 %. Tūrisma informācijas pieprasījumu skaita pieaugums februāra mēnesī skaidrojams
ar starptautiskā Ledus skulptūru festivāla norisi Jelgavas pilsētā, savukārt jūlija un augusta
mēnešos – ar Latvijas iedzīvotāju aktīvāku ceļošanu pa Latviju pēc ārkārtējās situācijas
atcelšanas.
Tūrisma informācijas pieprasījumu skaits pa mēnešiem 2019.-2020.g.

0

2019 (kopā 16255)

2020 (kopā 13621)

Avots: Jelgavas TIC dati

Tūrisma informācijas pieprasījumi tiek iedalīti pēc to izcelsmes – Jelgavas iedzīvotāji, citu
Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotāji un ārvalstu rezidenti. 2020. gadā visvairāk tūrisma
informāciju pieprasījuši ceļotāji no citām Latvijas pilsētām un novadiem – 45 % no kopējā
interesentu skaita (6078), ārvalstu rezidentu informācijas pieprasījumu īpatsvars bija 30 % (4128),
bet jelgavnieku – 25 % (3415) no kopējā informācijas pieprasījumu skaita. Salīdzinājumā ar
2019. gadu, tūrisma informācijas pieprasījumu skaits no ārvalstu ceļotājiem samazinājies par 27
%, no Latvijas ceļotājiem samazinājies par 13 %, un no Jelgavas iedzīvotājiem samazinājies par
6 %.
2020.gadā TIC pēc informācijas vērsās 4128 ārvalstu rezidenti no 54 valstīm. Vairumā
Eiropas un pasaules valstīs pandēmijas ierobežojumi aizliedza ceļošanu ārpus valsts robežām, kā
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arī bija stingrāki ieceļošanas nosacījumi ārvalstu rezidentiem. Visvairāk interesentu, tāpat kā
2019.gadā, pēc tūrisma informācijas vērsās no Lietuvas – 2992, Igaunijas – 401, Vācijas – 150 un
Krievijas – 114. 2020.gadā ir pieaudzis tūrisma informācijas pieprasījumu skaits no Igaunijas.
Ārvalstu tūristu informācijas pieprasījumu skaits Jelgavas tūrisma informācijas centrā
2019.-2020.g.
Nr.

Valsts

2020

2019

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

Lietuva
Igaunija
Vācija
Krievija
Francija
Polija
Lielbritānija
Baltkrievija
Ukraina
Turcija

2992
401
150
114
40
38
32
28
24
24

3867
391
376
514
152
94
158
60
65
23

Izmaiņas pret
2019.g.
-23%
+3%
-60%
-78%
-74%
-60%
-80%
-53%
-63%
+4%

Avots: Jelgavas TIC dati

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis (turpmāk – Tornis) 2020.gadā, neskatoties uz
pandēmijas ietekmi, bija viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem pilsētā ar 18 861
apmeklētājiem. Salīdzinot ar 2019. gadu, Torņa apmeklētāju skaits ir samazinājies par 11 406 jeb
38%. Vislielākais apmeklētāju skaits Tornī tika reģistrēts Ledus skulptūru festivāla laikā un
vasaras mēnešos pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas valstī. 2020. gada jūlijā apmeklētāju skaits
bija par 34 % lielāks nekā 2019. gada jūlijā.
Torņa telpās novadītas 7 radošās nodarbības, 3 tematiski izzinošās radošās nodarbības, 4
radošās tematiskās nodarbības jaunlaulātajiem un citām interesentu grupām.
Torņa 9. stāva izstāžu zālē un skatu laukumā notikušie pasākumi: iekārtotas 10 mākslas
darbu izstādes, kuru atklāšanās piedalījās ap 100 dalībnieki, notikušas 86 laulību ceremonijas
(1527), 25 korporatīvie un privātie pasākumi (392). Torņa 7. stāva konferenču zālē notikušie
pasākumi: 46 konferences, semināri, lekcijas, tikšanās, privātie pasākumi; organizēti 2 tūrisma
vakari. Tornī notika 7 atvērtās ekskursijas, kurās piedalījās 55 dalībnieki. Pasākumu norisi un
apmeklētāju skaitu būtiski ietekmēja pandēmija un valstī noteiktie ierobežojumi. Tornis bija
slēgts no 18. marta līdz 15.maijam un no 21.decembra līdz pat gada beigām. Torņa 1.stāvā
apmeklētājiem skārienjūtīgajā ekrānā iespējams apskatīt interaktīvu Jelgavas pilsētas karti un
iegūt informāciju par tūrisma objektiem, kā arī nosūtīt elektronisku apsveikumu, izvēloties kartīti
ar kādu no Jelgavas pilsētas attēliem, un 2020.gadā nosūtītas 361 kartītes 9 valodās uz dažādām
pasaules valstīm.
Apmeklētāko Jelgavas tūrisma objektu augšgalā ierindojās Lielupes palienes pļavas un
skatu tornis ar 96 770 apmeklētājiem, kuru skaits kopš 2019.gada palielinājies par 2%. Otrajā
vietā ierindojas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis ar 18861 apmeklētāju, kas ir par 38%
mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. SIA “Karameļu darbnīca” ierindojās trešajā vietā, kuru
2020.gadā apmeklējuši par 68% mazāk apmeklētāju kā iepriekš. Apmeklētāju skaita
samazinājums par 61% bija Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, par 64% Jelgavas pils
muzejā, par 61 % Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, kā arī Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā – par 68 %. Slimnīcas “Ģintermuiža” vēstures muzeju 2020.gadā
apmeklējuši 318 apmeklētāji, kas ir par 6% vairāk kā pērn. Kopumā Jelgavas pilsētas tūrisma
objektos, Covid -19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ, apmeklētāju skaits ir samazinājies.
Apmeklētāju pieaugums dabas objektos ir skaidrojams ar to, ka pandēmijas laikā cilvēki atpūtai
un ceļošanai izvēlējās dabas objektus.
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Apmeklētāko Jelgavas tūrisma objektu TOP 10 2020. gadā
Tūrisma objekts

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

Lielupes palienes pļavas, skatu tornis
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
SIA “Karameļu darbnīca”
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
Jelgavas pils muzejs
Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
“Anru Motors” vēsturisko spēkratu kolekcija
Jelgavas Ugunsdzēsības ekspozīcija
Slimnīcas "Ģintermuiža" vēstures ekspozīcija

Apmeklētāju
skaits 2020.g.
96 770
18 861
11 000
9 576
4 348
1 259
860
500
429
318

Izmaiņas pret
2019.g.
+2%
-38%
-68%
-55%
-64%
-61%
-68%
-50%
-74%
+6%

Avots: Jelgavas TIC dati

2020.gadā JRTC piedalījās 3 starptautiskajās tūrisma izstādēs – gadatirgos, sniedzot
informāciju un izplatot tūrisma materiālus (kartes, brošūras, bukletus u.c. ) par Jelgavas pilsētu,
Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu: “ADVENTUR 2020” Viļņā (Lietuva), “BALTTOUR
2020” Rīgā, “TOUREST 2020” Tallinā (Igaunija).
Veicinot sadarbību ar tūrisma nozares uzņēmējiem, popularizējot tūrisma iespējas vietējiem
iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados, JRTC organizēja:
 informatīvo tikšanos ar Jelgavas pilsētas gidiem martā, darba semināru jūlijā Jelgavas
pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un
tikšanos ar Jelgavas pilsētas ūdens tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jūlijā;
 pasākumu ciklu “Apciemo muižas un mājražotājus”, “Septembrī ceļo ar ģimeni”, virtuālās
aktivitātes sociālajos tīklos un tīmekļvietnē (t.sk. spēli “Kurp doties brīvdienās Jelgavā un
apkārtnē?”, orientēšanās pasākumu Piena, maizes un medus svētkos, Pasaules tūrisma
dienas ralliju un audiogida aktivitāti Jelgavas pilsētas svētku ietvaros;
 7 ekskursijas - Jelgavas pilsētas svētkos (3), ekskursiju cikla ietvaros “Vai Tu pazīsti savu
pilsētu?” (3) un Vecpilsētas ielas svētkos (1), t.sk. ar kājām  6 (114) un ar velosipēdiem 
1 (19), ekskursiju kopējais dalībnieku skaits  133;
 dalību Ledus skulptūru festivālā ar Tūrisma informācijas telti (1 izbraukums) - sniegta
tūrisma informācija, dalīti tūrisma materiāli;
 Rudens restorānu nedēļa Jelgavas pilsētā Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (10
restorāni);
 2 prezentācijas vietējiem uzņēmējiem un 3 prezentācijas LLU studentiem, popularizējot
tūrisma iespējas Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā;
 uzņēma 6 žurnālistu un blogeru vizītes, popularizējot tūrisma iespējas Jelgavas pilsētā,
Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā.
Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada oficiālās tūrisma tīmekļvietnē
www.visit.jelgava.lv apmeklētāju skaits 2020.gadā bija 133 886 – par 9% mazāk nekā 2019.gadā.
Visaugstākie tīmekļvietnes statistikas rezultāti vērojami vasaras sezonā  2020.gadā no 1.maija
līdz 30.septembrim tīmekļvietni apmeklējuši 70 558 interesenti – par 7925 jeb 10% mazāk nekā
šajā periodā 2019.gadā. Vislielākais tīmekļvietnes apmeklējuma skaita pieaugums vērojams
periodā no 2020.gada 28.jūnija līdz 22.augustam - kopā 36220 lietotāji. Tas ir skaidrojams ar
ārkārtējās situācijas atcelšanu un ierobežojumu mazināšanu, kas ļāva tūrisma uzņēmējiem atsākt
darboties un piedāvāt pakalpojumus. Salīdzinājumā ar 2019.gadu, 2020.gadā par 10%
samazinājies ieeju skaits tīmekļvietnē no sociālajiem tīkliem, kur ir izveidoti Visit.Jelgava konti
(Facebook un Instragram) – 9830 apmeklējumi. Tīmekļvietnes apmeklētāju skaits no ārvalstīm
kopā ir 20 190, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu, ir samazinājies par 8% jeb 1793. TOP 5 valstis, no
kurām bijuši visvairāk tīmekļvietnē www.visit.jelgava.lv apmeklētāji, bija Lietuva – 10 100, ASV
– 2690, Igaunija – 1490, Lielbritānija - 1010, Vācija - 615.
81

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats

Iestādei ir izveidoti un tiek aktīvi uzturēti divi sociālo tīklu profili: Facebook un Instagram.
2020.gadā vērojams sekotāju skaita pieaugums Jelgavas reģionālā tūrisma informācijas centra
Visit Jelgava lapās sociālajos tīklos Facebook – par 828 sekotājiem jeb 9%, salīdzinot ar
2019.gadu, sasniedzot 10 339 sekotājus, un Instagram – 2020.gada decembrī bija 1949 sekotāji –
par 22 % jeb 355 sekotājiem vairāk nekā pērn. Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un
Ozolnieku novada uzņēmējiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem sociālajos 2020.gadā tika
organizēti 2 konkursi, kuru kopējais dalībnieku skaits bija 471.

6.9. JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Jelgavas pilsētas bibliotēka ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kura ir arī reģiona galvenā bibliotēka, metodiskais un konsultatīvais centrs 26
Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir
trīs filiāles – Miezītes bibliotēka, bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” un Pārlielupes bibliotēka.
2020.gadā Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” tika pārcelta uz renovētām telpām
vēsturiskā ēkā Zemgales prospektā 7, Jelgavā.
Jelgavas pilsētas bibliotēka ir reģionālais bibliotēku mācību centrs, Starpbibliotēku
abonementa centrs Zemgalē un veic Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību bibliotēku galvenās
bibliotēkas funkcijas, darbojas kā koordinējošais un metodiskais centrs, nodrošina kopkataloga
kvalitāti. Jelgavas pilsētas bibliotēka veido publisko un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu
pilsētas, novadu un skolu bibliotēkām.
Kopējais lasītāju skaits 2020.gadā četrās pilsētas bibliotēkās bija 10 268 (2019.gadā –
11556), un tie ir 17% pilsētas iedzīvotāju. Katru dienu pilsētas bibliotēkas vidēji dienā apmeklēja
428 apmeklētāji (2019.gadā – 402, jo Miezītes bibliotēkā notika renovācijas darbi), kopējais
klātienes apmeklējums gadā – 85 586 (2019.gadā –112 870).
Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām
Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs kopā 2020.gadā

Avots: Jelgavas pilsētas bibliotēkas dati

Jelgavas pilsētas bibliotēka veido publisko un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu
pilsētas, novadu un skolu bibliotēkām. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā uz 01.01.2021. bija
informācija par 144 322 ierakstiem (2019.gadā – 139 871) un 691 039 (monogrāfisko izdevumu
eksemplāriem (2019.gadā – 681 581), t. sk. par 116 281 Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma
vienībām, 45 352 turpinājumresursu eksemplāriem. Jelgavas pilsētas bibliotēka no 1997.gada
veido novadpētniecības datubāzi, kurā uz 01.01.2020. bija 103 811 (2019. g. – 100 608) ieraksti.
Bibliotēku apmeklētājiem tiek nodrošināta bezmaksas interneta lietošana un pieejamas datu
bāzes – Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, EBSCO, Britannica, news.lv, diva.lv (digitalizētie
video un audio ieraksti), filmas.lv.
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu apmeklētāju sadalījums pa vecuma grupām
2020.gadā

Avots: Jelgavas pilsētas bibliotēkas dati

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās 3 filiāles organizējušas Dzejas dienas pilsētā 2020. ar
moto “Drupatas no Dieva galda”. Programmā:
Ikviens aicināts pievienoties jau tradicionālajam Dzejritenim – kopīgam braucienam cauri pilsētai,
piestājot pie visām Jelgavas pilsētas bibliotēkām, lai klausītos dzejas lasījumus. Savukārt,
vakarpusē Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 kopā ar dzejniecēm Mildu Klampi un
Dagniju Dreiku noris "Dzejas mikrofons".
2020.gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka turpināja dalību UNESCO Stāstu bibliotēku kustībā.
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas
veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu
nemateriālā kultūras mantojuma daļu. Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes
apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un
stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.
2020.gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles uzsāka un turpināja realizēt dažādus
pašvaldības, valsts programmu un fondu, kā arī ārvalstu un Eiropas Savienības programmu
finansētus projektus.

6.10. SPORTS
Jelgavas pilsētas pašvaldības kompetenci sporta jomā īsteno pašvaldības iestāde „Sporta
servisa centrs”. Tās pārraudzībā ir pašvaldības dibinātas profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestādes “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”, “Jelgavas Specializētā peldēšanas
skola” un “Jelgavas Ledus sporta skola”, kas nodrošina iespēju iegūt konkurētspējīgu
profesionālās ievirzes sporta izglītību, akcentējot augstu sasniegumu sportu, dodot iespēju sevi
apliecināt talantīgākajiem audzēkņiem.
Sporta aktivitātēs iesaistīto jelgavnieku skaits 2020.gadā bija 4114 (2019.gadā – 4034), par
pašvaldības finansējumu un/vai līdzfinansējumu organizēto sporta pasākumu skaits – 129
(2019.gadā – 168).
Covid-19 krīzes ierobežojumi skāruši sporta jomu visos līmeņos, īpaši sporta klubus. Valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tika noteikta virkne ierobežojumu. Faktiski tika apturēts visa
veida komandu sports amatieru līmenī, nenotika iecerētie sporta pasākumi, augstāko līgu sporta
spēļu komandu sacensības norisinājās bez skatītajiem, tika novērots pietiekamu iespēju trūkums
regulāriem treniņiem un vingrinājumiem sportā, kas paredz fizisku kontaktu. Ilgstoša nespēja
intensīvi trenēties ietekmēja sportistu izaugsmi un attīstību. Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ
daudzos sporta veidos nebija iespējams aizvadīt pilnvērtīgu sezonu un uzrādīt augstvērtīgus
rezultātus starptautiskā mērogā, kā arī objektīvi izvērtēt sportistu uzrādītos rezultātus.
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Izmaiņas skāra arī interešu izglītību un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanu. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, organizēti sporta treniņi (nodarbības)
varēja notikt tikai ārtelpās, individuāli vai attālināti. Daudzu sporta veidu specifika neatļāva
organizēt pilnvērtīgu treniņu un sacensību procesu. Veicot grozījumus Jelgavas pilsētas
pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi
Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs", valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie
atbrīvoti no mēneša dalības maksas par profesionālās ievirzes izglītības apguvi Jelgavas pilsētas
pašvaldības dibinātājās sporta skolās (17.12.2020. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 20-40).
Jāatzīmē, ka Covid-19 pandēmija ieviesa pārmaiņas sportā arī digitālo tehnoloģiju kontekstā:
Sporta servisa centrs organizēja pilsētas iedzīvotājiem adresētus sportiskus izaicinājumus fiziskām
aktivitātēm brīvā dabā vai mājas apstākļos, izmantojot visdažādākās mobilās aplikācijas, sporta
speciālistu vadītus seminārus, lekcijas tiešsaistē, kā arī piedāvāja ikmēneša video apskatu “Pēc
svilpes” par sporta notikumiem Jelgavā. Visi sižeti pieejami Sporta servisa centra Facebook un
Youtube kontos.
Iespēju robežās pārskata periodā Jelgavas pilsētā tomēr tika sarīkoti vairāki nozīmīgi valsts
un starptautiska mēroga sporta pasākumi, sacensības: “Jelgavas domes kauss” un Latvijas
čempionāts standartdejās (Jelgavas sporta hallē); Starptautiskas sacensības mākslas vingrošanā
"Baltic Flower" (Zemgales Olimpiskajā centrā); Pasaules reitinga badmintona turnīrs (Zemgales
Olimpiskajā centrā); Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā un Latvijas
čempionāts vieglatlētikā (Zemgales Olimpiskajā centrā); Zemgales rudens maratons smaiļošanā un
kanoe airēšanā (Lielupe, kluba “KC” airēšanas bāze); Latvijas profesionālās 3x3 basketbola līgas
“TOP GUN” sestais kvalifikācijas turnīrs (Pasta salā). Jāatzīmē, ka, iemūžinot Jelgavas pilsētā
dzimušo izcilo šķēpmetēju J.Lūsi un godinot viņa piemiņu, Zemgales Olimpiskā centra stadionam
piešķirts nosaukums “Jāņa Lūša stadions”.
Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju, Jelgavas sportisti aizvadītajā gadā ir startējuši
sacensībās un guvuši labus rezultātus, izcīnot godalgotas vietas ne tikai Latvijas valsts mēroga
sacensībās vai apliecinot savu meistarību Latvijas valsts izlases komandu rindās, bet arī
starptautiskās sacensībās, tādējādi, popularizējot Jelgavas pilsētas vārdu pasaulē.

6.11. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Jelgavas pilsētas pašvaldības policija (turpmāk – Pašvaldības policija) ir pašvaldības iestāde,
kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedriskās
un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
2020.gadā Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļā (turpmāk – OVN) saņemti 9206
izsaukumi - par 334 vai 3,5% mazāk nekā 2019.gadā (9540), bet par 336 vai 3,8% vairāk nekā
2018.gadā (8870). 2020.gadā Pašvaldības policijas Videonovērošanas inspektori par dažādu veidu
pārkāpumiem Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā nodevuši 1364 izsaukumus. Minēto
izsaukums skaits samazinājies vidēji par 9,3%, salīdzinājumā ar 2019.gadu (1503) un 2018.gadu
(1504).
2020.gadā OVN darbinieki, koordinējot izsaukumu apkalpošanu, 777 gadījumos sadarbojās
ar citiem pilsētas dienestiem: 380 - ar medicīnas iestādēm un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu, 261 - ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, 128 - ar Valsts policijas
Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkni, bet 8 gadījumos ar citām iestādēm.
2020.gadā Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas inspektori-glābēji laika periodā no
15.maija līdz 15.septembrim Lielupes labā krasta pludmalē, kā arī Pasta salas pludmalē Lielupes
kreisā krastā nodrošināja sabiedrisko kārtību un atpūtnieku drošību laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.
22:00. Pārskata periodā būtiski pieaudzis pludmales apmeklētājiem izteikto mutvārdu aizrādījumu
skaits – 2020.gadā pludmalēs izteikti 276 aizrādījumi - par 133 vai 93% vairāk kā 2019.gadā
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(143), un par 243 vai 46,8% mazāk nekā 2018.gadā (519). 2020.gadā peldsezonas laikā Jelgavas
pludmalēs 18 personām sniegta medicīniskā palīdzība (2019.gadā – 54, 2018.gadā – 93).
Patruļpolicijas nodaļas (turpmāk – PPN) darbinieki, veicot regulāru patrulēšanu pilsētās ielās
un apkalpojot Pašvaldības policijā saņemtos izsaukums, 2020.gadā konstatēja 699
likumpārkāpumus, no kuriem 559 gadījumos personu prettiesiska rīcība atzīta par administratīvo
pārkāpumu, un personām piemērots administratīvais sods, bet 140 gadījumos notikuma vietā,
izvērtējot izdarīto pārkāpumu un atzīstot to par maznozīmīgu, personām izteikts mutvārdu
aizrādījums. Pārskata periodā administratīvo pārkāpumu skaits (559) palielinājās par 61 vai 12,2%
salīdzinājumā ar 2019.gadu (498), un par 249 vai 80%, salīdzinot ar 2018.gadu (310). 2020.gadā
izteikts par 130 vai 48% mazāk mutvārdu aizrādījumu salīdzinājumā ar 2019.gadu (270), un par
235 vai 62,7% mazāk nekā 2018.gadā (375). Pārskata periodā PPN darbinieki regulāri veica
preventīvos pasākumus saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem, pārbaudot aizdomīgas personas –
kopumā pārbaudītas 553 personas – par 39 vai 6,6% mazāk kā 2019.gadā (592), un par 139 vai
20,1% mazāk nekā 2018.gadā (692). Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām,
2020.gadā apsekotas 709 pilsētas adrese/objekti – par 166 vai 30,6% vairāk kā 2019.gadā (543),
un par 202 vai 39,8% vairāk nekā 2018.gadā (507). Saistībā ar Covid - 19 pandēmiju PPN
darbinieki, sadarbībā ar citām Pašvaldības policijas struktūrvienībām, veica pastiprinātu kontroli
saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem tirdzniecības, izlaides, sporta un pakalpojumu
sniegšanas jomā. 2020.gadā epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros tika regulāri apsekotas
57 Jelgavas pilsētas tirdzniecības un dažādu pakalpojumu sniegšanas vietas, un 22 sabiedriskās
ēdināšanas vietas.
Satiksmes uzraudzības nodaļas (turpmāk – SUN) darbinieki 2020.gadā apkalpojuši 1572
izsaukumus saistībā ar transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu - par
279 vai 15,1% mazāk kā 2019.gadā (1851), un par 34 vai 2,2% vairāk kā 2018.gadā (1538).
2020.gadā SUN darbinieki konstatēja 2863 likumpārkāpumus, no kuriem: 2252 gadījumos personu
prettiesiska rīcība atzīta par administratīvo pārkāpumu – par 194 vai 7,9% mazāk nekā 2019.gadā
(2446), un par 9 vai 0,4% vairāk kā 2018.gadā (2243); bet 517 gadījumos notikuma vietā,
izvērtējot izdarīto pārkāpumu un atzīstot to par maznozīmīgu, personām izteikts mutvārdu
aizrādījums. 2020.gadā pārbaudīti 49 taksometri – par 36 vairāk nekā 2019.gadā un par 40 vairāk
kā 2018.gadā. Pārskata periodā tika pārbaudi 293 atpūtas kuģi – par 124 vai 173,3% vairāk nekā
2019.gadā (169), un par 86 vai 41,5% vairāk kā 2018.gadā (207). Kā arī, tika pārbaudīti 12
makšķernieki.
Medicīniskās atskurbtuves nodaļā (turpmāk – MAN) 2020.gadā tika ievietotas 2700
personas - par 345 vai 11,3% mazāk kā 2019.gadā (3045), un bez būtiskām izmaiņām
salīdzinājumā arī ar 2018.gadu (2702). Tajā skaitā 1771 persona ievietota MAN līdz atskurbšanai,
440 personas - ar atgriešanu tiesībsargājošajām iestādēm, bet 489 personas MAN ievietotas pēc
viena vai vairāku administratīvā pārkāpumu izdarīšanas. MAN darbinieki, izvērtējot personu
prettiesisku rīcību, 559 gadījumos atzinuši to par administratīvo pārkāpumu, piemērojot
administratīvo sodu.
2020.gadā Sabiedriskās kārtības nodaļas (turpmāk – SKN) darbinieki, regulāri apsekojot
esošos iecirkņus, veica 2937 pārrunas ar pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot tiesību normu
ievērošanu – pārrunu skaits pārskata gadā pieaudzis par 1675 vai 132,7%, salīdzinājumā ar
2019.gadu (1262) un par 2208 vai 298,5%, salīdzinot ar 2017.gadu (737). Papildus tam – 533
gadījumos notikuma vietā, izvērtējot izdarīto pārkāpumu un atzīstot to par maznozīmīgu,
personām izteikts mutvārdu aizrādījums. Kā arī, preventīvo pasākumu ietvaros pilsētas
iedzīvotājiem atstāti 665 paziņojumi pārkāpuma novēršanai. 2020.gadā SKN darbinieki, izvērtējot
personu prettiesisku rīcību, 47 gadījumos atzinuši to par administratīvo pārkāpumu, piemērojot
administratīvo sodu.
Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupā (turpmāk – NLPG) 2020.gadā veiktas 656
preventīvas pārrunas - par 389 vai 37,2% mazāk kā 2019.gadā (1045), un par 474 vai 41,9%
mazāk salīdzinājumā ar 2018.gadu (1130). 2020.gadā NLPG darbinieki, izvērtējot personu
prettiesisku rīcību, 323 gadījumos atzinuši to par administratīvo pārkāpumu, no kuriem: 239 nepilngadīgo personu izdarītie administratīvie pārkāpumi; 81 - administratīvie pārkāpumi, kas
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vērsti pret nepilngadīgām personām; 3 - citi administratīvie pārkāpumi. 2020.gadā 36 gadījumos,
konstatējot administratīvā pārkāpuma pazīmes, nepilngadīgām personām piemērots lēmums par
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem. 2020.gadā, īstenojot preventīvos pasākumus Jelgavas
pilsētas izglītības iestādēs, organizēta 41 lekcija pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un viņu
vecākiem - par 8 vai 16,3% mazāk kā 2019.gadā (49), un par 81 vai 66,4% mazāk salīdzinājumā ar
2018.gadu (122). 2020.gadā NLPG organizēja 167 riska ģimeņu un JPPP redzeslokā nonākušu
bērnu dzīvesvietu apsekošanas, kad jāpārliecinās par bērnam piemērotiem sadzīves apstākļiem par 41 vai 32,5% vairāk kā 2019.gadā (126) un par 53 vai 46,5% vairāk nekā 2018.gadā (114).
2020.gadā tika organizēti 58 reidi pa Jelgavas pilsētas tirdzniecības vietām un nepilngadīgo
pulcēšanās vietām, kuru laikā konstatēti 118 gadījumi, kad nepilngadīgu personu darbībās bija
saskatāmas administratīvā pārkāpuma pazīmes. Organizēto reidu laikā tika rīkoti arī
kontrolpirkumi 32 pilsētas tirdzniecības vietās.
Administratīvā procesa un iesniegumu izskatīšanas grupā (turpmāk - APIIG) 2020.gadā
saņemti 779 iesniegumi un pieprasījumi, t.sk., 429 iesniegumi no fiziskām personām, 155
iesniegumi, kuri pieņemti izsaukumu laikā, un 195 - juridisko personu iesniegumi. 2020.gadā
APIIG saņemto iesniegumu skaits nedaudz palielinājās – par 22 vai 2,% salīdzinājumā ar
2019.gadu (779), un par 130 vai 20%, salīdzinot ar 2018.gadu (649). 2020.gadā APIIG darbinieki,
iesniegumu izskatīšanas gaitā izvērtējot personu prettiesisku rīcību, 127 gadījumos atzinuši to par
administratīvo pārkāpumu.
2020.gada 1.pusgadā Pašvaldības policijā, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu (zaudēja spēku 01.07.2020.) un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem,
sastādīti 957 Administratīvā pārkāpuma protokoli (turpmāk – APP), kopumā par 1037 personu
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. No kuriem:
 825 APP pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu;
 132 APP kopā ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem nosūtīti izskatīšanai
un lēmuma pieņemšanai pēc piekritības.
2020.gada 2.pusgadā, saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu (stājās spēkā
01.07.2020.) un attiecīgo nozaru regulējošajiem likumiem vai pašvaldību saistošajiem
noteikumiem, uzsākti 680 administratīvā pārkāpuma procesi, t.sk:
 422 administratīvā pārkāpuma lietās pieņemts gala lēmums par soda piemērošanu;
 239 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai
pēc piekritības;
 19 administratīvā pārkāpuma lietās pieņemts gala lēmums par procesa izbeigšanu.
Kā arī, 2020.gadā pieņemti 3 lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma
procesu.
Pārskata gadā Pašvaldības policijā konstatēti 2160 transportlīdzekļa apstāšanas un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumi, notikuma vietā piemērojot administratīvo sodu
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam turētājam vai transportlīdzekļa
īpašniekam/valdītājam.

6.12. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju pilsētā veic Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
struktūrvienība – Dzimtsarakstu nodaļa.
Kopā 2020.gadā nodaļā sagatavoti 2173 pirmreizējie civilstāvokļa aktu reģistri (2019.gadā –
2026).
2020.gadā sastādīti 470 laulības reģistri – par 62 mazāk nekā 2019.gadā, t.sk. 24 gadījumos
laulība reģistrēta, kad viena no pusēm ir ārvalsts pilsonis. 32 laulības reģistri ir izpildīti,
pamatojoties uz garīdznieku paziņojumiem. 99 pāru laulības reģistrācijas ceremonijas tika
organizētas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī,
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Jelgavas pilī, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, viesnīcā “Jelgava”, savrupmājā
“Villa Medem”, kā arī uz kuģīša Lielupē, Pils saliņā, Langervaldes mežā.
Nodaļa ir sagatavojusi un izsniegusi 67 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo
dokumentu pārbaudi, ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā, pārstāvniecībā
vai pie garīdznieka. Veikti 54 papildinājumi vai labojumi civilstāvokļa aktu reģistros.
2020.gadā 213 laulību reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu (2019.gadā – 254),
pamatojoties uz tiesas spriedumiem, kā arī zvērināta notāra paziņojumiem.
2020.gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 696 dzimšanas reģistri – par 5 reģistriem mazāk
nekā 2019.gadā. 262 dzimšanas reģistros ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu
iesniegumu par paternitātes atzīšanu, 18 reģistri sastādīti bez ieraksta par tēvu.
2020.gadā veikti 1007 miršanas fakta reģistrācijas gadījumi – par 214 vairāk nekā
2019.gadā.
2020.gadā Dzimtsarakstu nodaļa ir gatavojusi un noformējusi 43 uzvārda un vārda maiņas
lietas, kas ir par 10 lietām mazāk nekā 2019.gadā.
2020.gadā Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs ir sagatavojis un izsniedzis 467 atkārtotas apliecības
un 388 arhīva izziņas.

6.13. SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA
Sabiedrības integrācijas pārvaldes (turpmāk – SIP) ikdienas darbs un organizētie pasākumi
aptverot ārējo klientu apkalpošanu, aktivitāšu organizēšanu nacionālajām minoritātēm, darbu ar
biedrībām un nodibinājumiem, darbu jaunatnes jomā, darbu ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kā arī brīvprātīgā darba koordinēšanu.
Ārējo klientu apkalpošana - 2020.gada laikā SIP darbinieki snieguši informāciju vai
atbalstu 883 (2019.gadā 2653) klientiem, saņemti 88 iesniegumi par SIP telpu izmantošanu
nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) aktivitātēm. Gada laikā, saskaņā ar SIP pasākumu
plānu tika organizēti dažādi pasākumi/aktivitātes NVO sektoram un ārējiem klientiem kopumā –
labdarības akcijas, konkursi, informatīvi izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, tikšanās,
koncerti, semināri u.c. Kopumā tika organizēti ap 132 pasākumu/aktivitāšu, iesaistot ap 8 157
cilvēku. Vīrusa COVID-19 dēļ noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi 2020.gadā būtiski
samazināja realizēto pasākumu un iesaistīto cilvēku (apmeklētāju un dalībnieku) skaitu. Pieauga
un attīstījās neklātienes formu komunikācija.
Iespēju robežās tika veikts darbs ar SIP klientiem par neformālās izglītības, mūžizglītības,
pilsoniskās līdzdalības iespējām, brīvprātīgā darba jautājumiem un citām aktuālām tēmām,
sekmējot starpkultūru, starppaaudžu dialogu, pilsonisko līdzdalību, toleranci sabiedrībā, sociālā
atstumtības riska mazināšanu (sniegts praktisks atbalsts dalot pārtikas pakas senioriem un
izglītības iestāžu audzēkņiem, sejas aizsargmaskas pilsētas maznodrošinātajiem un trūcīgajiem
iedzīvotajiem sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi) un citus ar sabiedrības integrāciju saistītus
procesus.
Gada garumā tika gatavota un ievietota informācija par integrāciju veicinošām aktualitātēm
tīmekļvietnē www.jelgava.lv , kas preventīvi mazina risku par informācijas pieejamības trūkumu
saistībā ar SIP darbu. Gada laikā SIP sadarbības partneri bija 18 juridiskas personas, neskaitot
NVO sektoru, valsts un pašvaldības iestādes.
Darbs ar biedrībām un nodibinājumiem (NVO) - gada laikā SIP sadarbojās ar vairāk
nekā 60 pilsētas nevalstiskajām organizācijām, sniedzot informāciju par iespējām piedalīties
projektu konkursos un atbalstot biedrības un nodibinājumus projektu sagatavošanā, īstenošanā un
projektu atskaišu sagatavošanā. Pārvaldes kompetences ietvaros, apzinot un analizējot biedrību un
nodibinājumu vajadzības, tika sniegta informācija klientiem par aktuāliem jautājumiem un atbalsts
nevalstiskajām organizācijām to mērķu sasniegšanai. 2020.gadā tika organizēti 42 pasākumi,
iesaistot ap 2865 cilvēku. Tāpat tika uzturēts un aktualizēts Jelgavas pilsētas biedrību un
nodibinājumu saraksts.
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Aktivitāšu organizēšana nacionālajām mazākumtautībām - plānojot, koordinējot un
īstenojot pašvaldības atbalstu mazākumtautību NVO un nacionālajām minoritātēm kopumā
etniskās identitātes saglabāšanā, tika domāts par lokālpatriotisma, patriotisma un starpkultūru
dialoga veicināšanu, par starppaaudžu sadarbību un saliedētas sabiedrības veidošanu, kā arī citām
aktualitātēm, gan mazākumtautību pārstāvju vidū, gan visu pilsētas iedzīvotāju vidū. 2020.gadā
tika organizēti ap 42 pasākumi, iesaistot vairāk kā 3102 cilvēku. Epidemioloģiskie ierobežojumi
nopietni skāra kultūras pasākumu jomu, kā arī noteica stingrus pulcēšanās ierobežojumus, kas
pamatīgi ietekmēja šī procesa iecerēto īstenošanu.
2020.gadā daļēji notika ikgadēji tradicionālie pasākumi (gan klātienes tradicionālajā formātā,
gan ievērojot ieviestos ierobežojumus - attālināti): koncerts “Pareizticīgo Ziemassvētki”, slāvu
svētki “Masļeņica”, pasākumi, kas veltīts starptautiskajai NVO dienai un pilsētas svētkiem,
ikgadējais daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa” bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu
valoda. Tāpat notika Vecpilsētas ielas svētki un dažādi labdarības un sadraudzības pasākumi. Gadā
laikā tika noorganizēti vairāki pasākumi jauniešu auditorijai, kas veicināja savstarpēju sadarbību,
komunikāciju un starpkultūru dialogu. Virkne pasākumu tika organizēti saskaņā ar Jelgavas
pilsētas 755.gadu jubileju.
Pārvaldē sekmīgi savu darbību turpina Latvijā vienīgā rotaļlietu bibliotēka “Ringla”, kas tika
izveidota Jelgavas iedzīvotājiem ar “Izglītības iniciatīvu centra” un Jelgavas pilsētas domes
atbalstu. Rotaļu bibliotēka “Ringla” pieejama klientiem trīs reizes nedēļā (ārkārtas situācijas laikā
klientiem sniegts atbalsts un ieteikumi attālināti) ar atbilstoši apmācītu personālu un ir atvērta
ikvienam interesentam, tomēr īpašs akcents tiek likts uz romu kopienu, lai sekmētu viņu
socializāciju, stereotipu laušanu un integrāciju sabiedrībā.
Jelgavas pilsētas mazākumtautību pašdarbības kolektīviem 2020.gads bijis izaicinājumiem
bagāts, jo to darbību ļoti ietekmēja epidemioloģiskās drošības ierobežojumi, proti, ilgstošā periodā
tika liegti klātienes mēģinājumi, kas būtiski ietekmēja kolektīvu darbību, rosinot darboties
attālināti un attīstīt savas prasmes un uzturēt repertuāru.
Darbs jaunatnes jomā - tika plānots, koordinēts, un organizēts pašvaldības darbs jaunatnes
politikas jomā, sadarboties ar citām pašvaldībām, valsts institūcijām, Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādēm, kapitālsabiedrībām, nevalstiskajām organizācijām, lai sasniegtu galveno mērķi: uzlabot
jauniešu dzīves kvalitāti.
Mērķa sasniegšanai 2020.gadā tika izvirzītas sekojošas prioritātes:
- pilnveidot un stiprināt starpinstitūciju sadarbību darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā;
- uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā;
- jauniešu izglītošana, zināšanu un prasmju pilnveidošana neformālās izglītības kontekstā;
- Jelgavas Jauniešu centra brīvā laika pavadīšanas satura pilnveidošana.
Tika apstiprināts jaunatnes politikas dokuments “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas
RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2021. gadam”, lai sasniegtu noteiktos mērķus.
Mērķu īstenošanas rezultātā tika uzlabota un pilnveidota Jelgavas Jauniešu centra (JJC)
infrastruktūra un brīvā laika pavadīšanas saturs, centrā notika plānveidīgs un uz jauniešu
vajadzībām vērsts neformālās izglītības darbs (klātienē, attālināti).
Visa gada garumā aktuālā informācija jauniešiem tika sagatavota arī jauniešiem populāros
sociālos tīklos (www.facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com u.c.) un sniegts
nepieciešams atbalsts, palīdzība, komunicējot elektroniski, telefoniski un klātienē.
2020.gada laikā organizēti 43 pasākumi, kas saistītās ar darbu ar jauniešiem. Pasākumos
piedalījušies 2112 dalībnieki. Jelgavas Jauniešu centrā tika reģistrēti 1016 apmeklētāji (2019.g.
1642 jaunieši).
No 2019.gada jūlija līdz 2020.gada augustam tika īstenots projekts “Jelgava jauniešiem II”
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam konkursa
pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa
patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros. Turpinājās Jelgavas pilsētas
pašvaldības Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss "Jaunieši var" (2020.gadā kopējis budžets 3500,euro, apstiprināti, administrēti un realizēti 14 projekti).
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SIP speciālisti regulāri piedalās ar jaunatnes politiku saistītās norisēs (sēdes, komisijas, darba
grupas u.c.) Jelgavā un Latvijā gan iegūstot aktuālo informāciju darbam jaunatnes jomā, gan arī
sniedzot savu pienesumu jaunatnes politikas dokumentu izstrādē un veidošanā.
Darbs ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - kopumā 2020.gadā darbojoties
ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tika organizēts 17 pasākumi/aktivitātes, lai
veicinātu strappaudžu dialogu, mazinātu atstumtības risku un sekmētu senioru un cilvēku ar
īpašām vajadzībām aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Kopumā pasākumos piedalījās/apmeklēja
1533 cilvēks. Iespēju robežās saistībā ar epidemioloģiskās drošības ierobežojumiem
mērķauditorijai tika daļēji nodrošināti ikgadējie pasākumi: Starptautiskā senioru diena un
Starptautiskā invalīdu diena, kā arī vairāki informatīvi izglītojoši pasākumi un labdarības akcijas,
īpaša uzmanība tika pievērsta šīs mērķauditorijas datorzināšanu pamata prasmju uzlabošanai vai
apguvei no jauna, lai viņi pēc iespējas sekmīgāk spētu pielāgoties jaunajai situācijai.
2020.gadā savu darbību turpināja “Senioru Universitāte” Jelgavā, kas ir pasaulē zināma
neformālās izglītības kustība un kuras mērķis ir nodrošināt izglītības pieejamību senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Apskatāmo tēmu loks: aktīvs un veselīgs dzīvesveids, radošums
un inovācijas, angļu valodas pamati, digitālās prasmes un uzņēmējdarbības pamati.
Ik gadu Jelgavā tiek veikts vides monitorings, lai sekotu līdzi vides pieejamībai sabiedriski
nozīmīgām iestādēm un ēkām, pārbaudot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes
traucējumiem, senioriem, jaunajām māmiņām un citām personām ar īpašām vajadzībām.
Monitorings tiek veikts ne tikai, lai sekmētu ēku vides pieejamības uzlabošanu, bet arī lai pievērstu
sabiedrības uzmanību šim jautājumam, sekmējot izpratni un toleranci attiecībā pret cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Darba grupā ik gadu piedalās Jelgavas pašvaldības institūciju pārstāvji un
eksperti - ergoterapeiti, cilvēki ar īpašām vajadzībām un citas pieaicinātās personas. Vides
monitorings ir nozīmīgs ikvienam Jelgavas pilsētas iedzīvotajam, jo tas uzskatāmi parāda
problēmsituācijas, kuras nepieciešams aprisināt pilsētnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Darbs brīvprātīgā darba jomā - saskaņā ar Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības
plāna virzieniem un sagaidāmiem rezultātiem 2019.-2021.gadam noteiktajiem uzdevumiem
brīvprātīgā darba koordinēšanā tika noorganizētas informatīvās lekcijas, tikšanās un aktivitātes
Jelgavas pilsētas skolās, SIP telpās un citur.
SIP darbojoties ar brīvprātīgo kustību, ir pierādījusi daudzām Jelgavas pilsētas iestādēm un
organizācijām, ka brīvprātīgie ir noderīgs un stabils resurss pasākumu nodrošināšanā, tādēļ
organizatori saviem pasākumiem piesaka nepieciešamo brīvprātīgā darba veicēju skaitu SIP vai
liek tā saucamās “misijas” tīmekļvietnē www.brivpratigie.lv.
2020.gadā informācijas sistēmā www.brivpratigie.lv kopā atrodami 267 brīvprātīgā darba
veicēji un 9 brīvprātīgā darba devēji. Gada laikā no janvāra līdz decembrim (pirmdienās)
brīvprātīgā darba veicējiem un darba ņēmējiem notikušas 30 tikšanās.
Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, 2020.gada konkurss “Gada brīvprātīgais Jelgavā
2020” netika rīkots. Savukārt, Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā konkursā “Gada
brīvprātīgais Latvijā 2020” no 4 pieteiktajiem Jelgavas pilsētas brīvprātīgā darba veicējiem līdz
fināla kārtai netika neviens.
Ņemot dalību Jelgavas pilsētas pašvaldības izsludinātajā Jauniešu iniciatīvu projektu
konkursā "Jaunieši var", vienā no apstiprinātajiem projektiem brīvprātīgie ieguva finansējumu
pirmās palīdzības apmācības kursu apgūšanai, kursus apmeklēja 30 jaunieši.
Lielākie pasākumi, kuros ar savu darbu piedalījušies brīvprātīgie 2020.gadā: Starptautiskais
Ledus skulptūru festivālā 2020, Rīgas reģionā rīkotajā pasākumā “Sadraudzības bumba 2020”, kā
arī SIP organizētājos pasākumos u.c.
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7. 2021.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotie pasākumi 2021.gadā galvenokārt saistīti ar pašvaldības
funkciju izpildi un projektu īstenošanu, kas uzskatāmi parādīts 2021.gada budžeta izdevumu plānā.
2021.gadā turpināsies Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu nozīmīgu infrastruktūras
projektu īstenošana pilsētā:
 ERAF līdzfinansētu projektu “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” un “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros būtiski tiks uzlabota
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas infrastruktūra un mācību vide;
 ERAF līdzfinansētu projektu ietvaros plānots pabeigt Jelgavas pilsētas pašvaldības
policijas ēkas Mazajā ceļā 3, Jelgavā un uzsākt Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanas darbus;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros Jelgavā
turpināsies darbs pie jauna tūrisma objekta Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā izveides,
iegādājoties objekta funkcionēšanai nepieciešamo aprīkojumu un izveidojot interaktīvu
vēstures ekspozīciju;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas
pilsētā” ietvaros tiek veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – koka ēkas Vecpilsētas
ielā 2 restaurācija un pārbūve, saistītās infrastruktūras – ēkas J. Asara ielā 1 pārbūve un
apkārtējās teritorijas labiekārtošana, atjaunojot kritiskā stāvoklī esošu kultūrvēsturisku ēku
vecpilsētā un nodrošinot jaunajā objektā interesantus piedāvājumus Jelgavas iedzīvotājiem
un viesiem, kā arī paredzēta jaunu ekspozīciju izveide Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas
tornī;
 ERAF līdzfinansēta projekta „Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” ietvaros
plānota Pilssalas ielas posma pārbūve posmā no tilta pār Lielupi līdz dabas lieguma
“Lielupes palienes pļavas” teritorijai, tilta pār kanālu pārbūve, fizisko aktivitāšu laukumu
izbūve, autostāvlaukuma izbūve un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā
dabas lieguma un savvaļas zirgu uzturēšanai un tūristiem nepieciešamās publiskās
infrastruktūras izveide, kā arī ūdenstūrisma un sporta bāzes izbūve, kurā atradīsies arī
tūrisma informācijas punkts. Projektā tiks veikta arī Lielupes krastmalas nostiprināšana
Pilssalas ielā 8;
 ERAF līdzfinansēta projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” ietvaros tiks veikta Garozas un Neretas ielas
savienojošās ielas – Rubeņu ceļa turpinājuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūve,
nodrošinot piekļūšanu industriālai teritorijai, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un
nodarbinātības iespējas šajā pilsētas daļā;
 ERAF līdzfinansēta projekta „Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētā teritorijā, 3.kārta” ietvaros tiks veikta Graudu ielas posma un
Smiltnieku ielas posma pārbūve, sakārtojot ielu tehnisko infrastruktūru industriālajā
teritorijā esošo ražošanas uzņēmumu tālākai attīstībai;
 projekta "Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā"
ietvaros tiks pabeigta jaunas, mūsdienīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
izveide 160 bērniem, kas ir viens no soļiem, lai risinātu pieprasījumu pēc vietām
pašvaldības bērnudārzos;
 Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta
infrastruktūras attīstība Jelgavā” ietvaros tiks iegādāti četri videi draudzīgi sabiedriskie
transportlīdzekļi (elektroautobusi) un to uzlādes ierīces, lai samazinātu enerģijas patēriņu,
CO2 emisijas līmeni un veicinātu videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu
Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu tajā;
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 ERAF līdzfinansēta projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstība Jelgavā” ietvaros tiks veikta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide Zirgu ielā 47A, grupu dzīvokļu, specializēto darbnīcu un ģimeniskai
videi pietuvinātu un citu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Stacijas ielā 13, kā arī
pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcīši” Ganību ielā 66 peldbaseina pielāgošana
pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Valstī noteiktā ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju ir ieviesusi būtiskas
izmaiņas kultūras un sporta pasākumu norisē, līdz ar to precīzs 2021.gada pasākumu plāns
publiskajā pārskatā netiek norādīts.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gadā plānotie konsolidētā budžeta resursi, euro
Klasifikācijas
kods

Radītāju nosaukums

2021.gada plāns

PAMATBUDŽETS

01.110.
04.100.
05.410.
05.530.
09.000.
09.400.
09.500.
10.000.
13.000.

17.000.
18.000.
18.620.
18.630.
18.640.
19.000.
21.000.
21.100.
21.300.
21.400.

F22010000
F40020000

I. IEŅĒMUMI KOPĀ (1+2+3+4)

78 112 214

1. Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
2. Nenodokļu ieņēmumi
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
3. Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pašvaldību budžetu transferti
4. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

40 772 709
36 940 906
3 720 000
91 803
20 000
321 987
67 100
16 000
51 100
150 000

Pārējie 21.300 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
II. FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi uz perioda sākumu
Aizņēmumi
PAVISAM PAMATBUDŽETA RESURSI (I+II)

104 887
35 774 066
235 006
34 850 201
13 004 466
12 966 527
8 879 208
688 859
1 243 452
1 243 452
13 351
1 179 051
51 050
23 008 942
8 832 212
14 176 730
101 121 156

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS (III)
F22010000

Naudas līdzekļi uz perioda sākumu

352 935

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA RESURSI KOPĀ (I+II+III)
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija
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Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gadā plānotie konsolidētā budžeta izdevumi, euro
Klasifikācijas
kods

Valdības funkcija

2021.gada
izdevumu plāns

PAMATBUDŽETS
01.000.
01.110.
01.111.
01.113.
01.115.
01.120.
01.122.
01.123.
01.124.
01.130.
01.331.
01.332.
01.600.
01.601.
01.720.
01.721.
01.830.
01.831.
01.832.
01.890.
01.891.
03.000.
03.100.
03.111.
03.112.
03.200.
03.202.
03.207.
04.000.
04.510.
04.511.
04.515.
04.510.529.
04.510.530.
04.730.

I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

90 907 078

Vispārējie valdības dienesti
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Izpildvaras institūcija
Projekts "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu
pieņemšanā"
ESF projekts "Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas
pašvaldībā"
Finanšu un fiskālā darbība
Nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu
administrēšana
PI "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" darbības
nodrošināšana
Zvērināto auditoru pakalpojumi un grāmatvedības programmu
uzturēšana
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Centralizēto datoru un datortīkla uzturēšana
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu
pilnveidošana Jelgavā un Šauļos"
Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti
Vēlēšanu organizēšana
Pašvaldību budžetu parāda darījumi
Parāda procentu nomaksa
Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam
Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai
Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju
nodrošināšanai
Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp
dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Sabiedriskā kārtība un drošība
Policija
PI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" darbības nodrošināšana
ERAF projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana"
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti
PI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" darbības
nodrošināšana
ERAF projekts "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra
ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana"
Ekonomiskā darbība
Autotransports
Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība
un uzturēšana
Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā
ERAF projekts "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta"
ERAF projekts "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta"
Tūrisms

8 331 005
4 669 247
4 642 712
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25 735
800
384 180
9 154
283 446
91 580
814 530
642 364
172 166
50 000
50 000
301 490
301 490
1 611 558
940 923
670 635
500 000
500 000
4 267 788
3 430 289
3 191 220
239 069
837 499
353 672
483 827
16 257 012
8 308 559
1 991 655
3 005 974
2 213 059
1 097
3 640 216
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04.733.
04.737.
04.738.
04.739.
04.740.
04.744.
04.900.
04.901.
04.917.
05.000.
05.100.
05.101.
05.102.
05.200.
05.202.
05.300.
05.303.
05.306.
05.600.
05.603.
05.604.
06.000.
06.200.
06.201.
06.400.
06.401.
06.403.
06.600.
06.601.
06.602.
06.603.
06.604.
06.606.
06.607.
06.608.
07.000.
07.100.
07.200.
07.300.
07.450.
07.452.
07.623.
08.000.

PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” darbības nodrošināšana
ERAF projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales
reģionā”
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts
"Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš" izveide"
ERAF projekts "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība
Jelgavas pilsētā"
Vairāku mērķu attīstības projekti
ERAF projekts "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana"
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība
Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību
pārveidošana
Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programma "Atbalsts
komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem"
Vides aizsardzība
Atkritumu apsaimniekošana
Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu
savākšana
Pilsētas sanitārā tīrīšana
Notekūdeņu apsaimniekošana
Notekūdeņu apsaimniekošana
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana
Finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībām vides aizsardzības
pasākumu īstenošanai
Eiropas Kohēzijas fonda projekts “Videi draudzīgas sabiedriskā
transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”
Pārējā nekur citur neklasificētā vides aizsardzība
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas
reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus”
Projekts "Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide"
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Teritoriju attīstība
Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība
Ielu apgaismošana
Ielu apgaismošana
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekts "Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā"
Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
darbība
PI "Pilsētsaimniecība" darbības nodrošināšana
Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana
Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana
Ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu
sagatavošana un ieviešana
Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
ES Horizon 2020 programmas projekts "THERMOS - termālās
enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma"
Veselība
Ārstniecības līdzekļi
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
Slimnīcu pakalpojumi
Veselības veicināšanas pasākumi
ESF projekts "Veselības veicināšana Jelgavā"
Nodibinājums "Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds"
Atpūta, kultūra un reliģija
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428 130
1 215 611
428 916
1 567 559
4 168 337
4 168 337
139 900
39 900
100 000
5 000 006
1 712 609
1 145 704
566 905
455 744
455 744
2 470 848
135 000
2 335 848
360 805
314 136
46 669
4 836 439
730 369
730 369
1 221 189
652 774
568 418
2 884 881
937 928
1 432 523
212 366
272 382
9 500
15 000
5 182
272 084
70 300
11 780
30 875
4 522
147 607
7 000
5 953 631
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08.100.
08.101.
08.103.
08.105.
08.200.
08.210.
08.211.
08.214.
08.220.
08.221.
08.230.
08.231.
08.232.
08.240.
08.241.
08.242.
08.243.
08.290.
08.291.
08.292.
08.400.
08.401.
08.402.
08.403.
08.405.
09.000.
09.100.
09.101.
09.111.
09.200.
09.210.
09.219.1.
09.219.2.
09.219.3.
09.219.5.
09.219.6.

09.219.8.
09.222.
09.222.2.
09.222.3.
09.510.
09.511.
09.512.
09.513.
09.519.04.

09.520.

Atpūtas un sporta pasākumi
PI "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana
Dotācijas sporta pasākumiem
Nodibinājums "Sporta tālākizglītības atbalsta fonds"
Kultūra
Bibliotēkas
PI "Jelgavas pilsētas bibliotēka" darbības nodrošināšana
Erasmus+ programmas projekts "Lauku un reģionālās bibliotēkas kā
vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri"
Muzeji un izstādes
PI "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" darbības
nodrošināšana
Kultūras centri, nami un klubi
PI "Kultūra" darbības nodrošināšana
PI "Kultūra" pasākumi
Teātri, izrādes un koncertdarbība
Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana
Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšana
Jelgavas Ā.Alunāna teātra darbības nodrošināšana
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšana
Pilsētas nozīmes pasākumi

1 114 003
528 703
580 300
5 000
4 607 572
749 943
436 890

Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi
Dotācijas projektu realizācijai NVO
Kultūras padomes finansētie pasākumi
Nodibinājums "Atbalsts kultūrai Jelgavā"
Dotācijas biedrībām, nodibinājumiem
Izglītība
Pirmsskolas izglītība
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana
Projekts "Ēkas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Brīvības
bulvārī 31 A, Jelgavā"
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība
Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
Jelgavas vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšana
Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības
programma
Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošana
ERAF projekts "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā
un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā"
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās
kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā"
ERAF projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes
"Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes
paaugstināšana"
Profesionālā vidējā izglītība
Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšana
Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Pārējie interešu izglītības pasākumi, t.sk. jaunrades nama "Junda"
darbības nodrošināšana
Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšana
Jelgavas sporta skolu darbības nodrošināšana
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts "Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija
Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās"
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana, rezidentu
apmācība un tālākizglītība, Valsts administrācijas skolas nodrošinātā
apmācība

232 056
101 000
32 044
4 300
94 712
36 408 060
10 248 351
8 981 703

94

13 053
592 997
592 997
1 958 502
1 437 473
521 029
190 622
92 715
79 974
17 933
1 115 508
560 187
555 321

1 266 648
19 394 523
18 006 389
11 433 287
1 642 312
414 749
2 237 801
220 534

2 057 706
1 388 134
951 537
436 597
4 000 284
963 831
247 941
2 325 656
462 856

8 600
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09.521.
09.522.
09.530.
09.531.
09.532.
09.533.
09.534.
09.810.
09.811.
09.812.

Nodibinājums "Izglītības atbalsta fonds"
Nodibinājums "J.Bisenieka fonds"
Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem
PI "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" darbības
nodrošināšana
PI "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" projektu
īstenošana
ESF projekts "Proti un dari"
ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide"
Pārējā izglītības vadība
PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana
PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" projektu īstenošana

09.812.3.

PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

09.820.
09.822.
10.000.
10.120.

Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi
Projekts "Brīvs, prātīgs, atbildīgs"
Sociālā aizsardzība
Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā
Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports u.c.
kompensācijas
Dienas centrs "Harmonija"
Dienas centrs "Integra"
Dienas centrs "Atbalsts"
Grupu dzīvokļi
ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē"
ESF projekts "Par individuālā budžeta modeļa aprobāciju
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai"
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs
Palīdzība veciem cilvēkiem
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu
rehabilitācija
PI "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" darbības nodrošināšana
Atbalsts bezdarba gadījumā
Atbalsts bezdarba gadījumā
Mājokļa atbalsts
Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām
Sociālā māja un sociālie dzīvokļi
GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi un citi naudas maksājumi
maznodrošinātām un neaizsargātām personām
JSLP Naktspatversme
Higiēnas centrs
Sociālo pakalpojumu centrs bērniem
ERAF projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide, Jelgavā"
ERAF "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā
47a, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana"
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
PI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" darbības nodrošināšana
Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas
Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā
II. FINANSĒŠANA
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
SIA "Zemgales Olimpiskais centrs"
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām

10.121.
10.122.
10.123.
10.124.
10.125.
10.127.
10.129.
10.200.
10.201.
10.202.
10.400.
10.402.
10.403.
10.500.
10.504.
10.600.
10.601.
10.700.
10.701.
10.704.
10.705.2.
10.707.
10.710.
10.711.
10.712.
10.900.
10.911.
10.921.
10.922.
F40320020
F50010000
F22010000

95

6 000
2 600
1 377 870
1 156 291
156 709
64 370
500
1 374 132
820 292
467 695
86 145
4 300
4 300
9 581 053
1 401 322
726 041
104 842
87 599
66 034
117 166
277 255
22 385
577 167
265 423
311 744
1 226 930
1 022 380
204 550
51 850
51 850
369 196
369 196
4 529 152
8 580
73 329
88 183
15 573
257 476
3 509 581
576 430
1 425 436
1 141 336
14 850
269 250
10 214 078
9 003 362
339 696
339 696
871 020
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PAVISAM PAMATBUDŽETA IZDEVUMI (I+II)
01.111.
08.101.
08.221.
08.231.
09.219.2.
09.511.
09.811.
10.710.

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Izpildvaras institūcija
PI "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana
PI "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" darbības
nodrošināšana
PI "Kultūra" darbības nodrošināšana
Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības
programma
Pārējie interešu izglītības pasākumi, t.sk. Jaunrades nama "Junda"
darbības nodrošināšana
PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana
Sociālo pakalpojumu centrs bērniem
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZDEVUMI (III)
KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI KOPĀ (I+II+III)

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

96

101 121 156
330 601
125
1 589
10 650
1 889
1 300
688
6 093
352 935
101 474 091

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats

PIELIKUMI

97

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats

1.pielikums
1.tabula

Jelgavas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta resursu plāns un izpilde no 2018.gada līdz 2020.gadam, euro

Kods

Nosaukums

2018.gada
resursu plāns

2018.gada
resursu
izpilde

2019.gada
resursu plāns

2019.gada
resursu
izpilde

2020.gada
resursu
plāns

2020.gada
resursu
izpilde

2020.gada
izpildes
salīdzinājums
ar 2019.gada
izpildi

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

17.000.
18.000.
18.620.

IEŅĒMUMI KOPĀ (1+2+3+4)

79 737 249

84 396 249

92 475 484

92 954 902

81 805 522

79 439 492

-13 515 410

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

45 121 239
40 905 065
3 669 610
420 564
126 000
298 069
0

45 201 644
40 806 226
3 834 634
433 247
127 537
647 694
0

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

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

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

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

-3 348 737
-2 879 504
-36 791
-346 953
-85 489
+144 035
-372

60 497

74 917

60 100

76 186

65 336

74 987

-1 199

17 000

21 619

16 900

19 525

17 500

17 025

-2 500

43 497
135 000
46 987

53 298
143 001
91 721

43 200
135 500
8 421

56 661
153 099
21 983

47 836
150 000
3 970

57 962
149 020
214 618

+1 301
-4 079
+192 635

55 585

338 055

62 186

307 331

107 435

264 381

-49 950

32 376 446

36 552 982

46 794 874

42 551 453

35 900 936

32 648 623

-9 902 830

39 076

71 539

61 595

61 049

132 295

111 269

+50 220

31 633 845

35 765 205

46 026 644

41 572 927

35 160 494

31 847 556

-9 725 371

16 441 569

17 129 053

16 078 265

16 033 709

16 567 218

16 574 127

+540 418

1
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Kods

18.630

18.640.
18.690.
19.000.

Nosaukums

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

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Saņemtie aizņēmumi
PAVISAM PAMATBUDŽETA RESURSI
III
(I+II)
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
23.000.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi
F21010000 Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
PAVISAM ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
IV
BUDŽETA RESURSI
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA
RESURSI (III+ IV)
21.000.
21.100.
21.300.21.400.
II
F21010000
F40020000

2018.gada
resursu plāns

2018.gada
resursu
izpilde

2019.gada
resursu plāns

2019.gada
resursu
izpilde

2020.gada
resursu
plāns

2020.gada
izpildes
salīdzinājums
ar 2019.gada
izpildi

2020.gada
resursu
izpilde

12 404 828

15 895 967

24 077 052

19 445 479

10 355 624

7 040 788

-12 404 691

2 121 854

2 074 091

5 871 327

6 093 739

8 237 652

8 232 641

+2 138 902

665 594

666 094

0

0

0

0

0

703 525
1 941 495

716 238
1 993 929

706 635
1 883 628

917 477
1 867 149

608 147
1 687 366

689 798
1 459 271

-227 679
-407 878

1 941 495
121 860

1 993 929
196 727

1 883 628
121 860

1 867 149
196 727

1 687 366
81 729

1 459 271
156 611

-407 878
-40 116

1 761 768

1 670 422

1 761 768

1 670 422

1 605 637

1 302 660

-367 762

18 083 855
4 240 922
13 842 933

16 283 176
4 240 922
12 042 254

27 091 001
8 504 655
18 586 346

26 962 546
8 504 655
18 457 891

28 468 099
13 295 055
15 173 044

26 970 319
13 295 055
13 675 264

+7 773
+4 790 400
-4 782 627

97 821 104

100 679 425

119 566 485

119 917 448

110 273 621

106 409 811

-13 507 637

18 084
87 430

30 817
87 430

11 600
51 199

515 600
51 199

16 200
538 613

16 530
538 613

-499 070
+487 414

105 514

118 247

62 799

566 799

554 813

555 143

-11 656

97 926 618 100 797 672 119 629 284 120 484 247 110 828 434 106 964 954

-13 519 293
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2.tabula
Jelgavas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumu plāns un izpilde no 2018.gada līdz 2020.gadam, euro

Kods

Valdības funkcija

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

2018.gada
izdevumu
plāns

2018.gada
izdevumu
izpilde

2019.gada
izdevumu
plāns

2019.gada
izdevumu
izpilde

2020.gada
izdevumu
plāns

2020.gada
izpildes
salīdzinājums
ar 2019.gada
izpildi

2020.gada
izdevumu
izpilde

89 014 950

83 866 255

112 873 085

97 637 033

101 366 594

88 895 823

-11 149 316

6 872 778
3 548 429
11 995 435
2 510 081
4 310 956
467 067
11 172 783
43 295 913
4 841 508
8 806 154

6 423 642
3 332 505
11 829 580
2 422 896
3 993 081
348 350
10 706 438
40 154 116
4 655 647
8 302 437

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

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

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

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

+953 228
+140 247
-1 874 518
-342 671
+588 023
-117 480
-1 972 696
-9 417 583
-894 134
+2 098 359

4 693 770

4 589 440

5 312 240

5 312 240

7 830 519

7 830 519

+2 518 279

3 712 997

3 712 997

1 271 178

1 271 178

851 258

851 258

-419 920

230 153
3 482 844
0

230 153
3 482 844
0

550 481
720 697
0

550 481
720 697
0

701 392
24 174
125 692

701 392
24 174
125 692

+150 911
- 696 523
+125 692

399 387

0

109 982

0

225 250

0

0

97 821 104

92 168 692

119 566 485

106 628 557

110 273 621

97 577 600

-9 050 957

105 514

67 048

62 799

28 186

554 813

202 208

+174 022

92 235 740 119 629 284 106 656 743 110 828 434

97 779 808

-8 876 935

97 926 618
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2.pielikums
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4.pielikums
1.tabula

Jelgavas pilsētas pašvaldības galvojumi no 2018 -2020. gadam, euro
Nr.
p.k.

Aizņēmējs

1

2
SIA
“Jelgavas
komunālie
pakalpojumi”

1.

2.

3.

4.

5.

Mērķis
3
Nešķirotu sadzīves
atkritumu šķirošanas
stacijas izveide Jelgavas
novadā

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

Galvotā
aizņēmuma
summa

4

5

6

12.09.2012

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, IV kārta

16.10.2015

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, II kārta

03.12.2010

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, III kārta

SIA
“Jelgavas
Ūdens”

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, V kārta

Galvojumu kopsumma

18.12.2013

16.03.2020

12.09.2019

20.09.2025

20.12.2030

20.12.2030.

20.02.2050

435 399

305 000

5 122 339

522 194

6 033 386

12 418 318
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1

Darījumi (+, -)

Gads

Pārskata
perioda
sākumā

palielinājums
(+)

samazinājums
(-)

Pārskata
perioda
beigās

7

8

9

10

11

2018

122 229

0

69 320

52 909

2019

52 909

0

52 909

0

2020

0

0

0

0

2018

305 000

0

109 475

195 525

2019

195 525

0

195 525

0

2020

0

0

0

0

2018

2 808 000

0

216 000

2 592 000

2019

2 592 000

0

216 000

2 376 000

2020

2 376 000

0

216 000

2 160 000

2018

278 800

0

21 600

257 200

2019

257 200

0

21 600

235 600

2020

235 600

0

0

235 600

2018

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

2020

0

4 659 002

0

4 659 002

2018

3 514 029

0

416 395

3 097 634

2019

3 097 634

0

486 034

2 611 600

2020

2 611 600

4 659 002

216 000

7 054 600

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats

2.tabula

Jelgavas pilsētas pašvaldības aizņēmumi no 2018 -2020. gadam, euro
Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

1

2

3

4

5

Aizņēmuma
līguma
summa
6

1.

Valsts
kase

Investīciju projektu īstenošanai
(saistību pārjaunojums)

06.07.2018.

20.11.2034.

45 201 391

2.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas
1.internātpamatskolas rekonstrukcijas
darbi”

23.05.2015

20.02.2035

119 421

3.

Valsts
kase

Projekts “JPPII Skautu ielā 1A,
Jelgavā rekonstrukcija”

23.01.2015

20.01.2035

463 710

4.

Valsts
kase

20.05.2015

20.05.2035

162 998

5.

Valsts
kase

6.

Valsts
kase

7.

Valsts
kase

8.

Valsts
kase

9.

Valsts
kase

KPFI projekts “Siltumnīcefektu gāzu
emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā, 4.kārta”
Prioritārais investīciju projekts
“Jelgavas pilsētas PI “Jelgavas
izglītības pārvaldes” ēkas (Svētes ielā
22, Jelgavā) jumta remonts”
EEZ finanšu instrumenta programmas
projekta “Energoefektīvu risinājumu
piemērošana ilgtspējīgām ēkām
Jelgavā” finansēšanai
ERAF projekts “Mācību vides
uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā
un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”
Prioritārais investīciju projekts
“Jelgavas kultūras nama iekšējo
komunikāciju atjaunošana, saistīto
telpu remonts”
Projekts “Atmodas ielas posma no
Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un
Rūpniecības ielas posma no Filozofu
ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma
atjaunošana”

18.06.2015

20.06.2035

89 504

02.10.2015

20.09.2035

1 331 708

07.06.2017

20.03.2047

6 485 175

07.06.2017

20.11.2036

206 621

03.07.2017

20.11.2036

2

307 625

Darījumi (+,-)
palielinājums samazinājums
(+)
(-)
9
10
45 201 391
49 764 513
0
5 108 904
0
5 489 516
0
6 728
0
6 728
0
6 728
0
11 835
0
25 412
0
25 412
0
0

Pārskata
perioda
sākumā
7
47 327 570
42 764 448
37 655 544
116 058
109 330
102 602
424 780
412 945
387 533
108 102

8
2 018
2 019
2020
2 018
2 019
2020
2 018
2 019
2020
2 018

108 102

2 019

0

0

108 102

108 102

2020

0

6 950

101 152

89 504

2 018

0

5 090

84 414

84 414

2 019

0

5 116

79 298

79 298

2020

0

5 116

74 182

835 915

2 018

0

2 665

833 250

833 250
829 250
589 359
3 544 336
6 485 175
206 621

2 019
2020
2 018
2 019
2020
2 018

0
0
2 954 977
2 940 839
0
0

4 000
4 000
0
0
352 248
0

829 250
825 250
3 544 336
6 485 175
6 132 927
206 621

206 621

2 019

0

0

206 621

206 621

2020

0

1 000

205 621

307 625

2 018

0

0

307 625

307 625

2 019

0

0

307 625

307 625

2020

0

750

306 875

Gads

Pārskata
perioda
beigās
11
42 764 448
37 655 544
32 166 028
109 330
102 602
95 874
412 945
387 533
362 121
108 102
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Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

1

2

3

4

5

Aizņēmuma
līguma
summa
6

10.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas PII “Zemenīte”
telpu pārbūve”

03.07.2017

20.11.2036

69 989

11.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas
1.internātpamatskolas jumta
konstrukcijas nomaiņa”

10.08.2017

20.11.2036

212 556

12.

Valsts
kase

13.

Valsts
kase

14.

Valsts
kase

15.

16.

17.

18.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai KF projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, V kārta”
Projekts “Jelgavas PPII “Rotaļa”
ēkas Lāčplēša ielā 5, Jelgavā
rekonstrukcija”
Projekts “Asfaltbetona seguma
atjaunošana, lietus ūdens
kanalizācijas un ūdensvada tīklu
nomaiņa Akadēmijas ielas posmā no
Raiņa ielas līdz Lielai ielai”
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
“Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo
pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā
un Šauļos”
Projekts “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas muzeja ēkas fasādes
apliecinājuma kartes izstrāde, jumta
seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana”
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekts
“Vides risku pārvaldības resursu
pilnveidošana pierobežas reģionā”
ERAF projekts “Jelgavas PPII
“Sprīdītis” energoefektivitātes
paaugstināšana”

31.08.2017

20.03.2047

1 496 459

31.08.2017

20.08.2037

520 249

25.10.2017

24.11.2017

08.03.2018

08.03.2018

01.06.2018

20.10.2037

409 900

20.11.2022

127 926

20.11.2037

231 313

20.11.2027

133 092

20.03.2048

901 844

3

Darījumi (+,-)
palielinājums samazinājums
(+)
(-)
9
10
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
750

Pārskata
perioda
sākumā
7
69 989
69 989
69 989
212 556
212 556
212 556

8
2 018
2 019
2020
2 018
2 019
2020

1 496 459

2 018

0

0

1 496 459

1 496 459
1 496 459
520 249
520 249
520 249

2 019
2020
2 018
2 019
2020

0
0
0
0
0

0
750
0
0
300

1 496 459
1 495 709
520 249
520 249
519 949

409 900

2 018

0

0

409 900

409 900

2 019

0

0

409 900

409 900

2020

0

300

409 600

61 715

2 018

66 211

0

127 926

127 926

2 019

0

12 150

115 776

115 776

2020

0

41 945

73 831

0

2 018

231 313

0

231 313

231 313

2 019

0

0

231 313

231 313

2020

0

0

231 313

Gads

Pārskata
perioda
beigās
11
69 989
69 989
68 989
212 556
212 556
211 806

0

2 018

129 575

0

129 575

129 575

2 019

3 517

0

133 092

133 092
0
709 001
901 844

2020
2 018
2 019
2020

0
709 001
192 843
0

41 885
0
0
84 668

91 207
709 001
901 844
817 176
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Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1

2

19.

Valsts
kase

3
Pašvaldības izglītības iestāžu
investīciju projekts “Jelgavas
2.internātpamatskolas
rekonstrukcija 2.kārta”
Pašvaldības izglītības iestāžu
investīciju projekts “Jelgavas
pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales
prospekts 7 pārbūve un jaunais
būvapjoms (piebūve)”, I un III
kārta (Jelgava pilsētas pašvaldības
interešu izglītības iestādes
“Jelgavas bērnu un jauniešu centrs
“Junda”” izvietošanai)”
ERAF projekts “Nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā”
Projekts “Publiskās slidotavas un
brīvdabas estrādes Pasta salā
jumtu pārsegumu projektēšana,
izbūve un autoruzraudzība”
ERAF projekts “Jelgavas pilsētas
pašvaldības ēkas Zemgales
prospekts 7 energoefektivitātes
paaugstināšana”, II kārta
Projekts “Asfaltbetona seguma
izbūve Romas ielas posmā no
Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai”

20.

21.

22.

23.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

24.

Valsts
kase

25.

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas Valsts
ģimnāzijas pārbūves papilddarbi”

Valsts
kase

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

26.

5

Pārskata
perioda
sākumā
7
0

8
2 018

20.03.2038

785 535

785 535

2 019

0

0

785 535

785 535

2020

0

0

785 535

0

2 018

609 746

0

609 746

609 746

2 019

866 395

0

1 476 141

1 476 141

2020

778 105

0

2 254 246

0

2 018

254 200

0

254 200

254 200

2 019

1 377 832

90 095

1 541 937

1 541 937

2020

0

28 759

1 513 178

Atmaksas
termiņš

4
05.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

07.08.2018

07.08.2018

20.03.2048

20.11.2034

20.06.2048

2 254 246

1 632 032

1 346 177

20.03.2048

949 488

07.08.2018

20.03.2038

220 996

30.08.2018

20.06.2038

888 437

30.08.2018

Darījumi (+,-)
palielinājums samazinājums
(+)
(-)
9
10
785 535
0

Aizņēmuma
līguma
summa
6

Līguma
datums

20.06.2028

366 075

4

Gads

Pārskata
perioda
beigās
11
785 535

0

2 018

1 346 177

0

1 346 177

1 346 177

2 019

0

0

1 346 177

1 346 177

2020

0

0

1 346 177

0

2 018

124 387

0

124 387

124 387

2 019

609 272

0

733 659

733 659
0
220 996
220 996
0
444 213
888 437

2020
2 018
2 019
2020
2 018
2 019
2020

215 829
220 996
0
0
444 213
444 224
0

124 948
0
0
0
0
0
0

824 540
220 996
220 996
220 996
444 213
888 437
888 437

0

2 018

99 657

0

99 657

99 657

2 019

266 418

0

366 075

366 075

2020

0

103 377

262 698
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Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
datums

Atmaksas
termiņš

1

2

3

4

5

Aizņēmuma
līguma
summa
6

27.

Valsts
kase

30.08.2018

20.06.2038

74 150

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Projekts “Jelgavas pilsētas PPII
“Gaismiņa” telpu vienkāršotā
atjaunošana”
Prioritārais investīciju projekts
“Jelgavas Kultūras nama ēkas
fasādes, pamatu vertikālās
hidroizolācijas atjaunošana un
teritorijas sakārtošana”
SIA “Jelgavas ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai KF
projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Jelgavā, V
kārta”
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekts “Tehniskās
bāzes un operatīvo dienestu
speciālistu fiziskās kapacitātes
uzlabošana Latvijas un Lietuvas
pierobežas reģionā”
Kultūras iestāžu investīciju
projekts “Jelgavas Kultūras nama
ēkas fasādes, pamatu vertikālās
hidroizolācijas atjaunošana un
teritorijas sakārtošana”
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekts “Inovatīvu
bibliotēku darbības risinājumu
izveide dažādām paaudzēm
pierobežas reģionā”
ERAF projekts “Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbūve plūdu
draudu novēršanai”

10.10.2018

22.10.2018

18.12.2018

19.12.2018

11.03.2019

02.04.2019

20.09.2038

20.09.2047

250 000

4 203 541

20.09.2028

546 548

20.09.2038

149 917

20.11.2039

20.03.2049

138 216

2 196 690

5

Darījumi (+,-)
palielinājums samazinājums
(+)
(-)
9
10
74 150
0
0
0
0
0

Pārskata
perioda
sākumā
7
0
74 150
74 150

8
2 018
2 019
2020

0

2 018

250 000

0

250 000

250 000

2 019

0

0

250 000

250 000

2020

0

0

250 000

0

2 018

3 482 844

0

3 482 844

3 482 844

2 019

720 697

0

4 203 541

4 203 541

2020

0

750

4 202 791

0

2 018

109 355

0

109 355

109 355

2 019

437 193

59 835

486 713

486 713

2020

0

141 485

345 232

0

2 018

149 917

0

149 917

149 917

2 019

0

0

149 917

149 917

2020

0

0

149 917

0

2 018

0

0

0

0

2 019

138 216

0

138 216

138 216

2020

0

138 216

0

0
0
2 163 325

2 018
2 019
2020

0
2 163 325
33 364

0
0
189 481

0
2 163 325
2 007 208

Gads

Pārskata
perioda
beigās
11
74 150
74 150
74 150
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Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1

2

34.

Valsts
kase

3
ERAF projekts “Jelgavas Amatu
vidusskolas infrastruktūras
uzlabošana un mācību aprīkojumu
modernizācija, 2.kārta”
ERAF projekts “Kompleksu
pasākumu īstenošana Svētes upes
caurplūdes atjaunošanai un plūdu
apdraudējuma samazināšanai
piegulošajās teritorijās”
KF projekts “Loka maģistrāles
pārbūve posmā no Kalnciema ceļa
līdz Jelgavas administratīvajai
robežai”
ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā, 1.kārta”
ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā, 1.kārta”
VB līdzfinansēts projekts “Miera
ielas un Aizsargu ielas asfalta
seguma atjaunošana un tilta pār
Platones upi pārbūve”
ERAF projekts “Jelgavas Amatu
vidusskolas infrastruktūras
uzlabošana un mācību aprīkojumu
modernizācija, 2.kārta”
Projekts “Romas ielas asfaltbetona
seguma izbūve no Turaidas ielas
līdz pilsētas administratīvajai
robežai”

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

5

Pārskata
perioda
sākumā
7
0

8
2 018

20.03.2049

1 946 578

0

2 019

1 791 208

0

1 791 208

1 791 208

2020

155 370

170 791

1 775 787

0

2 018

0

0

0

0

2 019

1 680 358

1 680 358

2020

0

619 398

0

2 018

0

0

0

2 019

3 931 170

3 931 170

2020

6 352 157

0

10 283 327

0

2 018

0

0

0

0

2 019

91 751

0

91 751

91 751

2020

0

91 751

0

0

2 018

0

0

0

0

2 019

158 249

0

158 249

158 249

2020

2 664 102

158 249

2 664 102

0

2 018

0

0

0

0

2 019

644 383

0

644 383

644 383

2020

0

0

644 373

0

2 018

0

0

0

0

2 019

0

0

0

0

2020

158 028

0

158 028

0

2 018

0

0

0

0

2 019

0

0

0

2020

352 110

0

352 110

Atmaksas
termiņš

4
17.05.2019

19.06.2019

18.09.2019

18.09.2019

18.09.2019

18.09.2019

31.07.2020

04.08.2020

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

Aizņēmuma
līguma
summa
6

Līguma
datums

20.03.2049

20.03.2049

1 680 358

10 283 327

20.03.2049

20.03.2049

91 751

2 822 351

20.03.2049

644 383

20.07.2050

158 028

20.07.2040

352 110

0

6

Gads

Pārskata
perioda
beigās
11
0

1 680 358
1 060 960
0
3 931 170
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Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1

2

42.

Valsts
kase

3
Projekts “Satiksmes ielas posma
no Meiju ceļa līdz Ganību ielai
braucamās daļas seguma
atjaunošana”
EKII projekts “Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Jelgavā”
Projekts “Pirmskolas izglītības
iestādes Brīvības bulvārī 31A,
Jelgavā, būvniecība”
Projekts “Asfaltbetona seguma
atjaunošana Ruļļu ielas posmā no
Salnas ielas līdz Viskaļu ielai”
Projekts “Gājēju ietves izbūve
Kalnciema ceļa posmam no Rīgas
ielas līdz Loka maģistrālei”
ERAF projekts “Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā, 1.kārta”
ERAF projekts “Jelgavas pilsētas
pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana”

43.

Valsts
kase

44.

Valsts
kase

45.

Valsts
kase

46.

Valsts
kase

47.

Valsts
kase

48.

Valsts
kase

Aizņēmumu kopsumma

5

Pārskata
perioda
sākumā
7
0

8
2 018

20.07.2040

403 410

0

2 019

0

0

0

0

2020

403 410

0

403 410

0

2 018

0

0

0

0

2 019

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2020
2 018
2 019
2020
2 018
2 019
2020
2 018
2 019
2020
2 018

600 485
0
0
903 600
0
0
137 017
0
0
576 556
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

600 485
0
0
903 600
0
0
137 017
0
0
576 556
0

0

2 019

0

0

0

0

2020

231 777

0

231 777

0

2 018

0

0

0

0

2 019

0

0

0

0
52 776 402
60 229 216
73 374 866

2020
2 018
2 019
2020

113 354
57 243 645
18 457 890
13 675 264

0
49 790 831
5 312 240
7 830 519

113 354
60 229 216
73 374 866
79 219 611

Atmaksas
termiņš

4
04.08.2020

20.08.2020

20.06.2050

848 543

02.10.2020

20.06.2050

1 698 600

02.10.2020

20.06.2040

137 017

02.10.2020

20.06.2040

576 556

03.12.2020

21.11.2050

231 777

03.12.2020

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

Aizņēmuma
līguma
summa
6

Līguma
datums

21.11.2040

222 912

96 571 230

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija.
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Pārskata
perioda
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0
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5. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gadā piešķirtais finansējums biedrībām un nodibinājumiem
Nr.
p.k.
1.
2.

Organizācijas nosaukums
Biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme”
Biedrība “DIŽDANCIS”

3.

Biedrība “Dūlu prakse”

4.

Biedrība “Ekotehnoloģiju mehi (ETM)”

5.

Biedrība “Ideju centrs “Mākslas bērns””
Biedrība “JAUNATNES TEHNISKO SPORTA
VEIDU CENTRS”

6.
7.

Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību
asociācija”

8.

Biedrība “Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs
“Spiets””

9.

Biedrība “Jelgavas Rotari klubs”

10.

Biedrība “Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija
“Zvaigzne””

11.

Biedrība “Jelgavā 21.gadsimts”

12.

Biedrība “Kultūras un Mākslas Centrs “Nātre””

13.

Biedrība “Latvijas Poļu savienība”

14.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

15.
16.
17.

19.

Biedrība “Mans tautastērps”
Biedrība “Mācos mācīties”
Biedrība “Mehu absolventi”
Biedrība “Mūzikas un mākslas skolotāju radošā
apvienība “VIDE INTRA””
Biedrība “ORANŽAIS STARS”

20.

Biedrība “Par zaļo enerģiju Latvijai”

18.

Finansējuma mērķis
Projekta “Vasara mākslā un kustībā!” īstenošanai
Tautas mūzikas diska “Darbiņš mani audzināja” izdošanai
Projekta “Atbalsts Jelgavas pilsētas jaundzimušo mazuļu vecākiem zīdīšanas
veicināšanā un problēmu risināšanā” īstenošanai
Projekta “Solārā elektrovelosipēda izgatavošana un izmēģināšana” īstenošanai
Atbalsts dalībai 13.Starptautiskās studentu pneimobīļu sacensībās 2020 Ungārijā
Projekta “Senā Jelgava” īstenošanai

Summa
euro
600
1000
300
930
700
750

Tehniskā nodrošinājuma iegādei

1500

Projekta “Draudzību saiknes” īstenošanai
Projekta “Caur trejdeviņiem gaismas lokiem” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai

1900
2000
150

Biedrības administratīvajiem izdevumiem un organizācijas tālākai attīstībai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Kopā varam vairāk” īstenošanai

240
200
300

Organizācijas darbības nodrošināšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Esam aktīvi!” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta ““35 Cepumi” un citi brīnumi” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Organizācijas Jelgavas komitejas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Atvasaras receptes” īstenošanai
Nometnes “Velo dienas bērniem” organizēšanai
Tehniskā un inovāciju festivāla “Mehatrons” organizēšanai

1300
300
3000
200
1000
200
3500
300
1200
300
730
500
7000

Organizācijas dibināšanas 20 gadu jubilejas pasākumu īstenošanai

500

Organizācijas darbības nodrošināšanai

4155

Tehniskā nodrošinājuma iegādei

1100
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Nr.
p.k.

Organizācijas nosaukums

21.

Biedrība “Radošo domu un darba centrs “Svētelis””

22.
23.

25.

Biedrība “Regbija klubs “MĪTAVA””
Biedrība “RETRO Jelgava”
Biedrība “ROKDARBNIEKU KLUBS “ZELTA
ROKAS””
Biedrība “Saules skola”

26.

Biedrība “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo””

27.

Biedrība “Valodu klubs”

28.

Biedrība “Zariņš&Co”

29.

Biedrība “Zemgales kultūras studija”

30.

Biedrība “Zemgales Lāčplēsis”

24.

31.
32.
33.

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

34.

Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok”

35.

Jelgavas baltkrievu biedrība “Zlata”

36.

“Jelgavas ebreju biedrība”

37.

“Jelgavas invalīdu biedrība”

38.

Jelgavas krievu biedrība “Istok”

39.

“Jelgavas Latviešu biedrība”

40.

Jelgavas Lietuviešu biedrība “Vītis”

Finansējuma mērķis
Organizācijas darbības nodrošināšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Atbalsts regbija kluba “Mītava” sporta formu iegādei
Projekta “Muzikālais serpentīns” īstenošanai
Projekta “Ar atvērtu sirdi – 2020” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Dienas un vakara pasākuma “Bonifācija brīvdienas” organizēšanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Grupas “Urbix” muzikālā albuma “Laika dzeloņdrātīs” vizuālā tēla veidošanas
izdevumu segšanai
Zemgales dzejas kopkrājuma “Zemgales Vācelīte 2020” atvēršanas svētku
organizēšanai
Kultūras stiprināšanas un attīstības veicināšanas pasākumu izdevumiem
Atbalsts 1991.gada barikāžu 30.gadadienas un Jelgavas 1944.gada 31.jūlija sagrāves
atceres dienas tematisko pasākumu organizēšanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai un programmu pilnveidošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “3.Jelgavas kājnieku pulks un tā dalība Brīvības cīņās” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Pasākuma “Baltkrievu kultūras dienas 2020 Jelgavā” organizēšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Iepazīsim baltkrievu kultūru kopā!” īstenošanai
Projekta “Ebreji Jelgavā – 2020” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai un programmu realizācijai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Pasākumu kaleidoskops 2020” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Organizācijas darbības nodrošināšanai un atbalsts Jelgavas Latviešu biedrības
dibināšanas 140.jubilejas gadadienas svētku pasākuma organizēšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai

Summa
euro
2417
200
500
1500
660
150
700
3420
400
1980
450
1790
740
1515
200
935
300
630
300
4155
400
1000
590
200
4000
300
3500
400
3360
500

Lietuviešu kopienas Jelgavā darbības nodrošināšanai

1720

Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai

300
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Nr.
p.k.

Organizācijas nosaukums

41.

“Jelgavas pensionāru biedrība”

42.

Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība “Romanu
čačipen”

43.

Jelgavas studentu teātra atbalsta biedrība “Miniatra”

44.

“Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku
biedrība” Jelgavas nodaļa

48.
49.

“Latvijas Neredzīgo Biedrība”
“Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”
“Zemgales reģionālā brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība”
Biedrība “LVAF LĀČPLĒSIS” Jelgavas nodaļa
“Zemgales 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība”

50.

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”

51.

Nodibinājums “Komunistiskā terora upuru atbalsta
un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni””

52.

Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” Jelgavas
nodaļa

45.
46.
47.

53.

Nodibinājums “Izglītības atbalsta fonds”

54.

Nodibinājums “Jāņa Bisenieka fonds”

55.

Nodibinājums “Jelgavnieku veselības veicināšanas
fonds”

56.

Nodibinājums “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds”

Finansējuma mērķis
Projekta “Nāc un dari, Tu vari!” īstenošanai
Līdzekļi telpu uzkopšanas izdevumu segšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Romani Jelgavā – 2020” īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Esi pazīstams!” īstenošanai jeb Jelgavas Studentu teātra kultūras aktivitāšu
informatīvās pieejamības nodrošināšanai un norišu vizualizācijai

Summa
euro
33400
500
500
1520
400
1500

Projekta “Tu neesi viens - mūsu ir daudz!” realizēšanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Projekta “Dzīve krāsās” īstenošanai
Projekta “Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā” īstenošanai

1594
200
2000
1000

Organizācijas attīstībai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei

2000

Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” apsaimniekošanai un zirgu ganāmpulka
uzturēšanai 2020.gadā
Tautas vēstures - komunistiskā genocīda apzināšanās, t.sk. ekspedīcijas organizēšanas
izdevumu segšanai
Projekta “Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām, daudzbērnu un
audžuģimenēm” īstenošanai
Bērnu vasaras nometnes “Krāsainā vasara 2” rīkošanai Jelgavas pilsētas bērniem ar
īpašām vajadzībām
Atbalsts Ziemassvētku pasākuma īstenošanai
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts Jelgavas pilsētas pedagogu un talantīgo skolēnu
tālākizglītošanās veicināšanai, atbalsts bāreņu studijām
Projekta “Jāņa Bisenieka garīgais mantojums šodien” īstenošanai
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts, lai saglabātu Jāņa Bisenieka piemiņu, izzinot
viņa saimniecisko darbību un devumu sabiedrībai, veicinātu mecenātismu un finansiāli
atbalstītu rosīgu un radošu pilsētas sabiedrības dzīvi, atbalstītu jauniešu un studentu
vispusīgu izglītību un līdzdalību pilsētas izaugsmē, rīkotu dažādus konkursus
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts medicīnas nozarei, kurā Jelgavas pilsētā trūkst
medicīnas darbinieku, to finansiālai atbalstīšanai, Eiropas savienības struktūrfondu
projektu ieviešanai, pasākumu un projektu veselības aprūpes un veselības
veicināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts, lai finansiāli atbalstītu Jelgavas pilsētas sporta
speciālistus, talantīgus sportistus un perspektīvo jauno treneru tālākizglītošanos
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300
200
5000
500
4830
1000
500
6000
2000
2600

5000

5000
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Nr.
p.k.
57.

Organizācijas nosaukums
Union of the Baltic cities

58.

Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS)

59.

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

60.
61.
62.
63.
64.

Agarska Triāla klubs, biedrība
AG Xtreme, biedrība
Orientēšanās klubs "Alnis", biedrība
Jelgavas pilsētas pauerliftinga sporta klubs
„Apolons”, biedrība

65.

Sporta klubs „BALTIC FLOWER”, biedrība

66.

Basketbola klubs ”Jelgava”, biedrība

67.

Biedrība „Jelgavas ūdens sporta klubs „Barons””

68.

CEC I.S.Racing, biedrība

69.

“Futbola klubs Jelgava”, biedrība

70.
71.
72.
73.
74.
75.

Cīņas sporta klubs "Jelgavas džudo", biedrība
Galda tenisa klubs "Jelgava", biedrība
JELGAVAS JAHTKLUBS JJK, biedrība

76.

Jelgavas skvoša klubs, biedrība

77.
78.

Jelgavas vieglatlētikas klubs, biedrība
Jiu Jitsu Team Jelgava, biedrība
Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta
klubs "KC", biedrība

79.

Jelgavas Novusa klubs, biedrība
Boksa sporta klubs "Jelgavas rings", biedrība
JELGAVAS ROŅI, biedrība

80.

Cīņu klubs "MILONS", biedrība

81.
82.
83.

Jelgavas džudo klubs "Mītava", biedrība
Sporta klubs Mītava, biedrība
Regbija klubs "MĪTAVA", biedrība

Finansējuma mērķis
Baltijas pilsētu savienības biedru nauda
LPS biedru nauda
LPS izpilddirektoru asociācijas biedru nauda
LLPA biedru nauda

Summa
euro
3250
65602
1000
20000

ZREA biedru nauda

6000

Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, sporta pasākuma organizēšanai, BK Jelgava/LLU un BK
Jelgava/BJSS dalībai LBL 2, LBL 3 un sieviešu basketbola komandas dalībai LSBL
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Darbības atbalstam, sporta pasākuma projekta īstenošanai, FK Jelgava dalībai virslīgā
un FS Jelgava un jaunatnes futbola akadēmijas komandu atbalstam
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Darbības atbalstam un augstu sasniegumu sportistu atbalstam

2412
408
7235

Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Augstu sasniegumu sportistu atbalstam
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
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3712
14150
86500
17703
1750
72000
2000
1200
848
1110
749
5891
2680
8843
1520
5922
7253
6926
100
2600
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Nr.
p.k.

Organizācijas nosaukums

Finansējuma mērķis

93.
94.

Bērnu un jauniešu BMX sporta klubs "Mītavas
kumeļi", biedrība
MĪTAVAS LAKROSA klubs, biedrība
Sporta deju klubs "Lielupe", biedrība
OLIMPIKS, biedrība
JELGAVAS BOKSA KLUBS "OLIMPISKAIS
RINGS", biedrība
Ūdens moto sporta klubs "PAISUMS", biedrība
RAZZO Sailing team, biedrība
Remoss, biedrība
Bērnu tenisa sacensības pasākumu organizēšanas
biedrība "Set Point", biedrība
Shinri, biedrība
Spīdmintona klubs "Spīdmintons.lv", biedrība

95.

Šaha klubs Jelgava, biedrība

96.
97.
98.

Tenisa Klubs Jelgava, biedrība
Jelgavas karatē klubs "VITUS", biedrība
Volejbola klubs "Biolars Olaine/Jelgava", biedrība

99.

Volejbola klubs "Jelgava", biedrība

100.

HOKEJA KLUBS ZEMGALE, biedrība

101.

Jelgavas airēšanas klubs "ZEMGALE", biedrība

102.

Šorttreka klubs SK Zemgale, biedrība

Darbības atbalstam un šorttreka atbalsta programmas īstenošanai

103.

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne",
biedrība

Sporta pasākuma projekta īstenošanai

104.

Biedrība BenefitLV

105.

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro"

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

106.
107.
108.
109.

Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība
MINATRA
Jelgavas Latviešu biedrība
Nodibinājums "Ģederta Eliasa fonds"
Atklātais sabiedriskais fonds "Vēja zirdziņš"

Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai

Summa
euro
21757
2000
4500
969
6247
3500
1950
4629

Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai

3700

Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Sporta pasākuma projekta īstenošanai
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai
Tenisa atbalsta programmas īstenošanai
Darbības atbalstam un sporta pasākuma projekta īstenošanai
Vīriešu volejbola komandas Biolars/Jelgava dalībai “Credit24” meistarlīgas turnīrā
Darbības atbalstam, sieviešu volejbola komandas Jelgava dalībai Baltijas sieviešu
volejbola līgā
Darbības atbalstam, sporta pasākuma īstenošanai, hokeja komandas Zemgale/LLU
dalībai Latvijas Virslīgas čempionātā
Darbības atbalstam, augstu sasniegumu sportistu atbalstam un sporta pasākuma
projekta īstenošanai

1940
800

Telpu nomas maksas samazinājums saistība ar COVID-19 atbilstoši 2020.gada MKN
Nr.453 5.un 3.punktam
"Pūcītes skola Jelgavā" - lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas
pilsētas bibliotēkās

1479
30000
1673
60 000
45000
104500
28 718
13200
250
748
500

Projekts - Iestudējums "ŠEKSPĪRA KALEIDOSKOPS"

400

Projekts -Latvieši. Biedrība. Teātris. Tilti uz Atlantīdu.
"Ģederta Eliass. Krāsu prieks dzīvē un mākslā"
BJDK "Vēja zirdziņš" 28 gadu jubilejas koncerts "Mēs, latvieši, varam!"

500
1200
800

5

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats
Nr.
p.k.

Organizācijas nosaukums

110.

Biedrība "Kultūras un mākslas biedrība Su.Ta"

111.

Biedrība "Valodu klubs"

112.

Jelgavas Mākslinieku biedrība

113.

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro"
Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība
"MINIATRA"
ASF "Vēja zirdziņš"

114.
115.

Summa
euro

Finansējuma mērķis
Reklāmas materiāla izgatavošana Labdarības akcijas - mākslas darbu izsolei
"Jelgavas mākslinieki savai pilsētai" Jelgavas mākslinieku biedrības 50 gadu jubilejas
grāmatas izdošanai
Grupas "URBIX" muzikālā albūma "Laika dzeloņdrātīs" kompaktdiska izdošana
Izstādes "Jelgavas dominante" norises finansēšanai, veltītai Sv. Trīsvienības baznīcas
torņa 10 gadu atjaunotnei
"Bibliotekārs caur fotoobjektīvu"

1850

LLU STUDENTU TEĀTRIM - 75

900

BJDK "Vēja zirdziņš" bērnu deju uzvedums "Vilkam tāda dvēselīt`"
KOPĀ

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija
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550

3000
850

900
850 985

