
Jelgava - pilsēta izaugsmei!



Jelgavas specializācija

Ekonomiski attīstīts
zināšanu, tehnoloģiju
un inovāciju centrs

Izglītības, kultūras,
tūrisma un sporta
centrs

Starptautiskas un
nacionālas nozīmes
loģistikas centrs



Uzņēmējdarbības prioritārās nozares 
❖ Prioritāte - augstas pievienotās 

vērtības rūpniecība ar 
modernām tehnoloģijām un 
automatizētiem 
tehnoloģiskajiem risinājumiem

❖ Perspektīvās ekonomikas nozares:

Pārtikas ražošana 

un pārstrāde

Mašīnbūve un 

metālapstrāde

Kokapstrāde

Plastmasas izstrādājumu 

ražošana



❖ Investoru piesaistei pašvaldība sakārto industriālās teritorijas, izbūvējot 
nepieciešamos pievadceļus un maģistrālās inženierkomunikācijas 

❖Sakārtotajās teritorijās darbojās uz augstajām tehnoloģijām balstīti 
uzņēmumi:

SIA «AKG THERMOTECHNIK LETTLAND» 

SIA «Evopipes»

AS «Latvijas Piens»

SIA «Jelgavas Tipogrāfija»

«PET Baltija»

«Cross Timber Systems»

«Baltijas Gumijas Fabrika»

«Smurfit Kappa Baltic»

Bio-koģenerācijas stacija FORTUM

Rūpniecības attīstība



❖Pilsētas teritorijas videonovērošana

❖Optiskā kabeļa tīkls - 13,99 km

❖Interaktīvā karte/ mobilā 
aplikācija, 8787

❖Infrastruktūras objektu 
pārraudzības sistēma 24 stundas 
diennaktī:

Ielu apgaismojums

Inteliģentā luksoforu vadības sistēma

Transporta plūsmu vadības sistēma

Meteoroloģiskās stacijas

Ūdens sūknētavas

❖Applūduma zonu modelēšana

❖Iedzīvotāju apziņošana plūdu risku 
zonās

Gudra pilsēta – droša pilsēta



❖Trīs centrālo ielu rekonstrukcija un Driksas upes 
krasta sakārtošana

Raiņa iela

Jāņa Čakstes bulvāris

Lielā iela no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai

Izmaksas - 19 200 000 eiro

Īstenotie projekti (1)

❖ Pasta salas labiekārtošana 

Daudzfunkcionāla atpūtas, kultūras un 
sabiedrisko aktivitāšu vieta

Lielupe un Driksa, kā tūrisma un aktīvās 
atpūtas produkts 

Mūsdienīga un pievilcīga dzīves vide Jelgavas 
pilsētas centrā

Izmaksas - 3 161 535 eiro



❖ Stāvlaukums 280 automašīnām

❖ Sabiedriskā transporta galapunkts

❖ Izmaksas - 7 292 600 eiro

Satiksmes termināla apkalpošanai 
nepieciešamās ielu infrastruktūras 
izbūve

❖Ielu infrastruktūras rekonstrukcija:

Stacijas, Palīdzības, Pasta, Sporta, Jāņa ielu un 
Zemgales prospekta posmu rekonstrukcija

Sporta ielas posma izbūve

Īstenotie projekti (2)



Jelgavas Tehnikums 

❖Skolas ēkas un dienesta viesnīcas rekonstrukcija

❖Aprīkojuma iegāde 3 kompetencēs:

kokapstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu 
izgatavošana

mašīnzinības

būvniecība un civilā celtniecība

❖Projekta izmaksas 15.5 miljoni eiro

Īstenotie projekti (3)

2.internātpamatskolas sporta zāles izbūve

❖Sporta zāle ar rehabilitācijas un tehniskajām telpām

❖Zemas enerģijas patēriņa ēka

❖Labiekārtota teritorija pie jaunās sporta zāles

❖Projekta izmaksas 1 922 400 eiro

❖Pabeigts 2016.gada septembrī



Pirmskolas izglītības iestādes «Zīļuks» 
izveide Skautu ielā 1a

❖Rekonstruēta ēka, labiekārtota apkārtne, izveidota 
atsevišķa vingrošanas zāle un āra sporta laukums

❖6 grupas 152 bērniem 

❖Kopējās izmaksas 914 893 eiro

Īstenotie projekti (4)
Pirmskolas izglītības iestādes «Kāpēcīši» 
izveide Ganību ielā 66

❖Ēkas rekonstrukcija un telpu aprīkošana

❖Ēkas piebūve ar 2 peldbaseiniem (mazākiem un 
lielākiem bērniem) un sporta zāli

❖12 grupas 280 bērniem 

❖Kopējās izmaksas 4 496 239 eiro



Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija

❖Ēkas rekonstrukcija

❖Sporta stadiona pārbūve 

❖Apkārtnes labiekārtošana

❖Bibliotēkas izveide

❖ Inovatīvu mācību līdzekļu iegāde

❖Projekta izmaksas 6.7 miljoni eiro

Starp pašvaldību, LLU un Jelgavas Valsts ģimnāziju 
noslēgts trīspusējs līgums par ģimnāzija pārcelšanu 
uz pagaidu mītni – Jelgavas pili

Aktuālie projekti (1)

Jelgavas pils renovācija

❖Logu un durvju nomaiņa, bēniņu siltināšana, 
ēkas fasādes un ventilācijas sistēmas 
atjaunošana

❖Plānotais kopējais projekta budžets ir 6 701 
654,49 eiro

❖Projektu plānots realizēt  līdz 2020. gadam



Vecpilsētas 2 ēku restaurācija

➢ Vecpilsētas ielā 14

➢Viens no 18.gs. koka namiem pilsētā
➢Unikāla koka ēka Baltijas reģionā
➢Trīsstāvu dzīvojamā māja
➢Zemesgabala kopējā platība 302 m2

➢Kr.Barona ielā 50

➢ēkas Vecpilsētas ielā 14 atbalsta infrastruktūra, 
nodrošinot jaunveidojamā Zemgales 
restaurācijas un radošuma centra pilnvērtīgu 
funkcionēšanu
➢Ēkas Vecpilsētas ielā 14 un blakus esošā ēka 
Kr.Barona ielā 50 tiks apvienotas vienā ēkā, 
veidojot Zemgales restaurācijas un 
radošuma centru

Aktuālie projekti (2)



❖Multimodāla transporta termināla izveide, kur atrastos gan dzelzceļa stacija, gan 
autoosta, gan pilsētas tirgus, kā arī liels automašīnu stāvlaukums

❖Transporta infrastruktūras sakārtošana Aviācijas ielā

Nākotnes projekti

❖Loka maģistrāles 
rekonstrukcija

❖Ziemeļu tilta un 
šķērsojuma izveide

❖Bijušā Jelgavas lidlauka 
teritorijas attīstība – iespēja 
izveidot 3.5 kilometrus garu 
skrejceļu



Projekta indikatīvais finansējums: 
4 941 176 eiro, 
t.sk. ERAF 4 200 000 eiro

Projekta galvenās aktivitātes:

❖Neretas, Prohorova un Garozas 
ielu rekonstrukcija un 
inženierkomunikāciju 
pieslēgumu izbūve;

❖Cietā seguma laukumu izbūve 
un upes krasta nostiprināšana

Tehniskās infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā




