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Nacionālas nozīmes 

attīstības centrs,

4. lielākā Latvijas pilsēta,

iedzīvotāju skaits

59 637

Ekonomikas

attīstības centrs, 

industriāla 

pilsēta 

Zināšanu, 

tehnoloģiju un 

inovāciju centrs, 

universitātes 

pilsēta

Kultūras, 

tūrisma un 

sporta centrs

Starptautiskas 

un nacionālas 

nozīmes 

loģistikas 

centrs 

Jelgava – valstspilsēta ar pārnovadu ietekmi

Jelgava ārvalstu 

investīciju piesaistes 

ziņā 6.labākā Eiropā 

2022./2023.g. 

pilsētu grupā līdz 

100 000 iedzīvotāju

Medicīnas centrs 

- reģionālā 

daudzprofilu 

slimnīca



Jelgava – darba vieta apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem
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2020.gadā 

strādājošo 

skaits Jelgavā 

– 23 906



Līdzšinējā Jelgavas valstspilsētas sadarbība ar apkārtējiem 

novadiem
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Mobilitāte Kopēji risināma transporta 
infrastruktūra, t.sk. veloceliņi

Pilsētas sabiedriskais transports 
apkalpo pieguļošās novada 

teritorijas

Tiek veidots multimodālais 
satiksmes termināls pie dzelzceļa 

stacijas

Izglītība, kultūra, 
tūrisms, sports

Izglītības pakalpojumi, t.sk. LLU ar 
zinātnes un pētniecības potenciālu, 
ZRKAC, profesionālās izglītības 

iestādes, ģimnāzijas

Jelgavas kultūras un Zemgales 
olimpiskā centra pakalpojumus 
izmanto arī apkārtējo teritoriju 

iedzīvotāji

Kopīgs reģionālais tūrisma centrs

Veselība un 
sociālā joma

Veselības aprūpe – pilsētā atrodas 
reģionālā daudzprofilu slimnīca, 

Zemgales reģionālais neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests

Pensijas vecuma un personu ar 
garīga rakstura traucējumiem aprūpe 
(pilsēta pirka pakalpojumus Jelgavas 

novadā)

Civilā aizsardzība 
un risku vadība

Vienots civilās aizsardzības plāns no 
2010.gada

Uzņēmējdarbība
Kopīgi tiek risināta blakus esošo 

pilsētas un novada industriālo 
teritoriju attīstība

Komunālā 
saimniecība

Kopīga atkritumu šķirošanas stacija 
un apglabāšanas poligons “Brakšķi”



Veiksmīgas sadarbības piemērs 

industriālo teritoriju attīstībai –

kopīgu transporta un 

inženiertehniskās infrastruktūras 

projektu īstenošana 

uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu 

ceļa industriālajā teritorijā

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbība 

3.3.1.SAM projektu īstenošanai
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Saskaņā ar jauno Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas 

mērķu sasniegšanu:

Valstspilsētas un pieguļošie novadi izstrādā kopīgus 
stratēģiskās plānošanas dokumentus

Izveido kopīgas sadarbības institūcijas civilās aizsardzības, 
izglītības, atkritumu apsaimniekošanas, pašvaldības mantas 
apsaimniekošanas, saimnieciskās darbības sekmēšanas, 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, sabiedriskā transporta 
pakalpojumu organizēšanas un bērnu tiesību aizsardzības 
jomās



Jelgavas valstspilsētai un Jelgavas novadam kopīgu jaunu plānošanas 

dokumentu izstrāde saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu

Ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēģija 

2022-2034

Attīstības 
programma 
2022-2027

✓ Izveidota kopīga sadarbības institūcija –
Attīstības plānošanas komisija

✓ 2021.gadā izstrādāta un publiski 
apspriesta kopīgās attīstības programmas 
un ilgtermiņa stratēģijas 1.redakcija 

✓ 2022.gadā turpinās darbs pie jauno 
plānošanas dokumentu 2.redakcijas 
sagatavošanas

✓ Tiek identificēti kopīgi risināmie 
jautājumi un projekti

✓ Atkārtota publiskā apspriešana plānota 
2022.g. vasarā, gala redakciju plānots 
apstiprināt 2022.g. rudenī



Attīstības vīzija
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• Jelgava - pilsēta izaugsmei ar harmonisku,
piederību veicinošu dzīves un kultūrvidi.
Inovāciju pilsēta, kurā koncentrējas izglītības,
pētniecības un radošuma potenciāls, ar
dinamisku, eksportspējīgu un uz zināšanām
balstītu ekonomiku.

• Jelgavas novads – droša, ilgtspējīga un
harmoniska vide dzīvošanai un ideju
īstenošanai, kur galvenā vērtība ir cilvēks.
Teritorija ar koptu Zemgales ainavu pievilcīgā,
tīrā vidē ar spēcīgu tradicionālo
lauksaimniecību, stabiliem ražošanas,
pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumiem.



Plānošanas procesā izvirzītie galvenie priekšlikumi valstspilsētas

un novada pašvaldību sadarbībai:
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS

Optimizēt izglītības iestāžu tīklu atbilstoši kopīgam skatījumam

Saskaņot skolēnu pārvadājumus ar optimizēto izglītības iestāžu tīklu
• Ciešāk sadarboties interešu izglītības, mūžizglītības un profesionālās izglītības jomā (prakses 

iespējas, pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese utt.), mūžizglītības piedāvājumu sinhronizēt 
starp novada pagastiem, nodrošinot pēc principa “tuvāk mājām”

• Attīstīt neformālās izglītības piedāvājumu senioriem

• Izstrādāt kopīgu pedagogu un atbalsta personāla piesaistes sistēmu

• Izveidot dienesta viesnīcu valstspilsētā, kur uzturēties ģimnāziju, profesionālās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem no attālākām vietām

• Izmantot novada sporta infrastruktūru ar mērķi atslogot intensīvi izmantoto pilsētas sporta 
infrastruktūru
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VIDE, KLIMATS UN ENERĢĒTIKA

• Kopīgi risināt zaļo zonu, t.sk. mežu un mežaparku, kā arī ūdenstilpju, ūdensteču izmantošanu 
rekreācijai

• Sadarboties vides piesārņojuma/avāriju novēršanā

• Pilnveidot un paplašināt komunālo infrastruktūru, ņemot vērā valstspilsētas un novada 
kopīgās vajadzības 

• Izveidot kompostēšanas laukumus valstspilsētā un novadā, lai samazinātu zaļos atkritumus, 
dalītās atkritumu vākšanas laukumos organizēt atkārtoti izmantojamo lietu un materiālu 
atsevišķu savākšanu 

• Kopīgi risināt kapsētu attīstību, krematorija ar kolumbāriju būvniecību

• Risināt pie Jelgavas valstspilsētas robežas esošo blīvi apdzīvoto Jelgavas novada teritoriju 
inženierkomunikācijas pievienošanu valstspilsētas inženiertehniskajiem tīkliem
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KULTŪRA, TŪRISMS, MARKETINGS

• Sadarbības projektu veidošana kultūras piedāvājuma paplašināšanai, kapacitātes 
stiprināšanai un kultūras nozares attīstībai kopumā

• Infrastruktūras attīstība aktīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai

• Kopā ar kaimiņu pašvaldībām un plānošanas reģionu sadarbība starptautiska tūrisma 
piedāvājuma izstrādē un popularizēšanā (Zemgales klastera izveidošana, Jelgava kā tūrisma 
centrs Zemgalē (kopā ar Jelgavas, Bauskas un Dobeles novadu)

• Jaunu kultūrvietu attīstība, izmantojot publiskās – privātās partnerības u.c. sadarbības 
formas

• Sadarbība starp mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēm mācībspēku 
piesaistē un izglītības programmu pilnveidošanā

• Valstspilsētas un novada kopīgā atpazīstamības tēla veidošana
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VESELĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

• Vienotas veselības e-telpas veidošana

• NVO tīkla attīstīšana, lai nepieciešamības gadījumā organizācijas varētu sniegt sociālos 
pakalpojumus, piemēram, aprūpi mājās, asistenta pakalpojumu u.c.

• Kopīgas specializētā transporta mobilās vienības izveide

• Kopīgas sociālās politikas veidošana

• Kopīgu speciālistu apmācību organizēšana

• Kopīgi risināma bērnu tiesību aizsardzība

UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE, INOVĀCIJAS

• Apzināt un izvērtēt abu pašvaldību industriālo un degradēto teritoriju iespējas uzņēmējdarbības 
attīstībai, attīstīt tajās uzņēmējiem nepieciešamo transporta un inženiertehnisko infrastruktūru

• Sadarbībā ar LLU sekmēt pētniecības un inovācijas pārnesi uzņēmējdarbībā

• Veidot nodarbināto piesaistes politiku, lai sekmētu kvalitatīva darbaspēka nodrošinājumu

• Kopīgi izmantot Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra iespējas 

• Izveidot kopīgu Uzņēmēju konsultatīvo padomi

• Izveidot vienotu datu bāzi par abu pašvaldību īpašumā esošo nekustamā īpašuma piedāvājumu 
investoriem un uzņēmējiem
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MOBILITĀTE

Integrēts pilsētas un novada sabiedriskā transporta maršrutu tīkls (multimodāls sabiedriskais 
transports)

Reģionālu un vietējas nozīmes mobilitātes punktu attīstība valstspilsētā un novadā

Sabiedriskā un privātā transporta elektrouzlādes infrastruktūras attīstība

Veloceliņu tīkla infrastruktūras attīstība primāri uz vietām, kur koncentrējas darba vietas 
pilsētā un novadā, 5–7 km rādiusā no nozīmīgākajām Jelgavas novada apdzīvotajām 
vietām, kā arī starp novada pakalpojumu centriem

Kopīgu velotūrisma maršrutu veidošana

PĀRVALDĪBA

• Kopīga dzimtsarakstu funkcijas veikšana

• Kopīga jaunatnes politika

• Kopīga e-pakalpojumu attīstība

• Kopīgi risināma drošība, civilā aizsardzība



SECINĀJUMI
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Paldies par uzmanību!


