
Jelgavas valstspilsēta

2022



Ceturtā lielākā pilsēta Latvijā pēc iedzīvotāju skaita 

Kopplatība - 60,3 km2, attālums līdz Rīgai - 42 km

Patstāvīgo iedzīvotāju skaits (2021.g.) – ~ 60 000 

Vidējais bezdarba līmenis 2021.gadā - 4,5%, 2022.gada martā – 3,8%

Strādājošo jelgavnieku skaits – 33 426, t.sk. Rīgā strādājošie jelgavnieki 

– 12261 (2020.gadā)

Jelgavā strādājošo skaits (2020.g.) - 23 906, t.sk. Jelgavas iedzīvotāji –

52% (12 513) un 48% - apkārtējo teritoriju iedzīvotāji.

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa – 1229 euro (pavisam, 

bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100, 

2021.gada 2.ceturksnī)
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Jelgava šodien



Jelgavas valstspilsētas pašvaldības struktūra
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Pašvaldības izpilddirektora vietnieks



Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības
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Pašvaldības iestādes

• Jelgavas izglītības pārvalde (24 izglītības iestādes)

• Sporta servisa centrs (3 sporta skolas)

• Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

• Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs;

• Jelgavas Pilsētas bibliotēka

• Kultūra

• Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

• Jelgavas sociālo lietu pārvalde

• Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa

• Sabiedriskais centrs

• Pilsētsaimniecība

• Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs

• Jelgavas pašvaldības policija

• Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība

Pašvaldības kapitālsabiedrības

• SIA "JELGAVAS AUTOBUSU PARKS"

• SIA "JELGAVAS ŪDENS"

• SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

• SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA"

• SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA"

• SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1""

• SIA "Zemgales EKO"

Līdzdalība kapitālsabiedrībās

• SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"

• SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"

• SIA "SPORTA KOMPLEKSS "ZEMGALE""

• SIA "JELGAVAS TIRGUS"

• AS "JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS"

• AS "AMO PLANT"
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022 
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Jelgava – industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību

Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums Jelgavā

Izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums – tranzītceļu un 

dzelzceļu krustpunkts, tuvais attālums no galvaspilsētas 

Rīgas, ir veicinājis Jelgavas kā industriālas pilsētas un 

viena no valsts nozīmīgākajiem tranzīta centriem attīstību.
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Mācību infrastruktūras sakārtošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Īstenošanas laiks:
28.04.2017.-30.07.2019.

pirms

✓

pēc



Jelgavas Valsts ģimnāzija



Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

pirms plānotā vizualizācija pēc

Projekta kopējās plānotās 
izmaksas: 
8 696 895 EUR

Plānotais īstenošanas laiks:

28.04.2021.-05.12.2022.
✓ ✓



Interešu izglītības infrastruktūras uzlabošana

Īstenošanas laiks:
06.2018.-07.2020.✓

pirms pēc



11

Bērnu un jauniešu centrs Junda



Pirmsskolas izglītības infrastruktūras attīstība
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Projekta kopējās 
plānotās izmaksas: 
2 865 854 EUR

Plānotais bērnu 
vietu skaits: 160

✓

✓



Bērnudārza projekts Nameja ielā 30

13

Projekta kopējās plānotās 
izmaksas: 
14 000 000 EUR - bērnudārzs
4 500 000 EUR – ielas

Plānotais 
vietu skaits: 
450

✓ ✓



Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveide 

Dienas aprūpes centrs “Atbalsts”, Stacijas ielā 

13, Jelgavā  

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu 

centrs, Zirgu ielā 47a, Jelgavā

Projekta kopējās 
plānotās izmaksas: 
4 992 271 EUR

Plānotais īstenošanas 
laiks:
18.03.2020.–31.12.2023.

✓ ✓



Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveide Stacijas ielā 13



Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Zirgu ielā 47a, Jelgavā



Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība



Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība
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Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība 
Vecpilsētas iela 2

Projekta kopējās 
plānotās izmaksas: 
2 300 051 EUR

Plānotais īstenošanas 
laiks:
20.08.2020.-19.12.2022.

✓

✓

pirms pārbūves procesā



Projekti uzņēmējdarbības attīstībai
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 2 pabeigti projekti, kas saistīti ar inženiertehniskās 
infrastruktūras sakārtošanu un attīstību industriālajās 
teritorijās
 Renovēto ceļu garums: 794 m (pārbūve) 

Plānotie iznākuma rādītāji līdz 31.12.2023.:

– Nefinanšu investīcijas: 1 257 500 EUR

– Izveidotas jaunas darba vietas: 21 

– Atbalstīto komersantu skaits: 8

- Projektu kopsummas: 2 147 081 EUR

- ERAF: 1 000 629 EUR

- Valsts budžeta dotācija: 242 370 EUR

- Pašvaldības finansējums: 1 146 425 EUR

✓

✓

✓



Rubeņu ceļa sakārtošana
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Rubeņu ceļa turpinājums LIP 

teritorijā

Rubeņu ceļš procesā Rubeņu ceļš pēc



Degradēto teritoriju revitalizācija
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 5 projekti: 2 – pabeigti; 3 – plānoti

 Renovēto ceļu garums: 2774 m (pārbūve); 
1159 m (seguma atjaunošana)

Plānotie iznākuma rādītāji līdz 31.12.2023.:

– Revitalizēta degradētā teritorija: 27 ha

– Izveidotas jaunas darba vietas: 224

- Nefinanšu investīcijas 26 115 374EUR

- Projektu kopsummas: 17 399 595 EUR

- ERAF: 12 640 204 EUR

- Valsts budžeta dotācija: 686 570 EUR

- Pašvaldības finansējums: 4 072 821 EUR

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI LIP 
teritorijā (3.3.1.SAM+5.6.2.SAM) 

līdz 31.12.2023.

Jaunas darba 
vietas

Komersantu investīcijas 
pamatlīdzekļos, EUR

Plāns līdz 31.12.2023. 152 9,335,712

Faktiski sasniegts 
2018.-2021.g.

215 3,337,312

Lielupes industriālā parka teritorija

✓

✓

✓



Lielupes industriālais parks 
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Neretas, Garozas un Prohorovas ielu sakārtošana
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Neretas iela - 540 m 

(pārbūve)

Garozas iela - 999 m 

(pārbūve); 229 m (seguma 

atjaunošana)

Prohorovas iela - 1235 m 

(pārbūve)



Lielupes krasta nostiprinājumi un cietā seguma laukumi
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Loka maģistrāles pārbūve

Projekta kopējās 
izmaksas: 
21 596 625 EUR

Projekta 
īstenošanas laiks:
12.2017.– 06.2021.

✓

✓



Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana

27

Plānotie iznākuma rādītāji līdz 31.12.2023.:

– Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits: 1

– Objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums: 
6 000 

– Jaunradīto pakalpojumu skaits: 2

- Projektu kopsummas: 6 500 000 EUR

- ERAF: 3 400 000 EUR

- Valsts budžeta dotācija: 150 000 EUR

- Pašvaldības finansējums: 2 950 000 EUR

✓

✓



Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana
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Augstas gatavības investīciju projekts “Jelgavas Bērnu 

un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība”, 

plānotās izmaksas 2 352 942 EUR.



Mastercard City Key TM

• 2021. gada 23. septembrī pieņemts likums un MK noteikumi 
«Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums»

• Atbilstoši likumdošanas prasībām esam izvēlējušies savu indentifikācijas
līdzekli – Mastercard City Key TM maksājuma debetkarti

• 2022. gada 28. aprīlī dome apstiprina jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes 
un Jelgavas skolēna apliecības pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas 
kārtību

• Mūsu atvieglojuma pakalpojums – automātiska pabalsta pārskaitīšana 
cilvēkam uz maksājuma kartes norēķina kontu pamatojoties uz bezskaidra 
pirkumiem par pakalpojumiem un precēm



Risinājums

• Risinājuma ietvaros finanšu iestādes izsniedz Mastercard City Key TM un 
piedāvā vairākas funkcijas, tostarp, bet ne tikai:
– saņemt sociālos pabalstus, atlaides īpašos lietošanas gadījumos, ieskaitot 

maksājumus par sabiedrisko transportu, skolas ēdināšanu, peldbaseiniem, 
bibliotēkām, studentu klubiem, aptiekām un medicīnas pakalpojumiem

– iedzīvotāju identifikācija un piekļuves kontrole skolām, skolu aktivitātēm un 
universitātēm

– atvērtā cikla (open loop) maksājumi, tostarp lojalitātes programma ar 
tirgotājiem vēlāk

RISINĀJUMA UNIKĀLĀ PRIEKŠROCĪBA – ATVIEGLOJUMI PIEEJAMI IEDZĪVOTĀJAM PIE JEBKURA TIRGOTĀJA 
LATVIJĀ (UN CITĀS VALSTĪS), KURŠ PIEŅEM APMAKSAI MASTERCARD KARTES 



Ieguvumi I

• Sociālās infrastruktūras attīstība:
– Mastercard City Key TM karte kā apliecība (iedzīvotāja karte, skolas apliecība)
– Iedzīvotāju objektīva kontrole
– Pilsoniskās sabiedrības attīstība – katrs atvieglojuma saņēmējs faktiski 

kontrolē atvieglojumu administrēšanu
– Iedzīvotāji saprot attiecināmo atvieglojumu apjomu (katrs iedzīvotājs saņem 

atvieglojumus uz savu norēķinu kontu)
– Nepilngadīgo iedzīvotāju izdevumu kontroles nodrošināšana, aizvietojot 

skaidru naudu ar bezskaidru un ierobežojot iespēju maksāt tikai pie tirgotāja 



Ieguvumi II

• Iedzīvotāju sociālā atbalsta attīstība:
– 100% atvieglojumu pieejamība – finanšu iestādes identificētais 

iedzīvotājs saņem atvieglojumu tieši atvieglojamās preces/pakalpojuma 
pilnas summas apmaksas brīdī pie norādītā tirgotāja

– Sociālā budžeta ekonomija (sakarā ar atvieglojumu personificēto 
pārskaitījumu pēc darījuma fakta)

– Atvieglojumu saņēmēju skaita palielināšana (kas ir iespējama, 
pateicoties sociālā budžeta ekonomijai)



Ieguvumi III

• Pašvaldības budžeta struktūras maiņa:
– Kompensācija atvieglojamo preču/pakalpojumu tirgotājiem tiek mainīta uz 

tiešiem pabalstiem iedzīvotājiem, kas tiek izmaksāti pēc fakta par pilnu 
preces/pakalpojuma vērtību

– Sociālā budžeta palielināšana (pabalsti iedzīvotājiem) uz kompensāciju 
budžeta rēķina

– Precīza un uzticama atvieglojumu sadalīšana:
• bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitīšana, izmantojot tikai finanšu iestādes kontus 

(budžets > iedzīvotājs > tirgotājs)

• atskaites, kā izraksti no finanšu iestādes kontiem

– Budžeta administratīvās un finansiālās slodzes samazināšana, jo tirgotājiem 
nevajag kompensēt atvieglojumu administrēšanas izdevumus





Paldies par uzmanību!


