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Termini
Attīstības programma - vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikts vidēja termiņa pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Radošās industrijas - aktivitātes, kuru izcelsme balstās indivīda radošajā
darbībā, prasmēs un talantā un kurām, izveidojot un izmantojot intelektuālo
īpašumu, ir potenciāls celt labklājību un radīt darba vietas.

Attīstības scenārijs - redzējums par pilsētas nākotnes attīstību, ņemot vērā
pilsētas rīcībā esošos resursus, attīstības tendences un tās ietekmējošos faktorus.

Rīcības - darbību kopums, kas ir izvirzīts noteikto rīcībpolitiku uzdevumu
sasniegšanai.

Horizontālā prioritāte - pašvaldības uzstādījums, kuru realizē, īstenojot
pašvaldības noteiktās rīcībpolitikas.

Rīcības plāns - attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu uzdevumu un
rīcību kopumu attīstības programmā noteikto rīcībpolitiku īstenošanai.

Ilgtermiņa plānošana - plānošana periodam līdz 25 gadiem.

Rīcībpolitikas - pašvaldības darbību kopums sabiedriskās dzīves jomā vai
tautsaimniecības nozarē, kas atspoguļo pašvaldības uzstādījumu un rīcību jomas
vai nozares turpmākai attīstībai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas.

Ilgtspējīga attīstības stratēģija - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums un telpiskās
attīstības perspektīva.

Specializācija - nosaka teritorijas ekonomiskās attīstības pamatu un perspektīvos
uzņēmējdarbības virzienus, pašvaldības teritorijas unikālo attīstības potenciālu.

Informācijas sabiedrība - sabiedrība, kuras locekļi prot, var un viņiem ir
iespējas iegūt informāciju, saistīt to ar esošajām zināšanām un jauniegūtās
zināšanas izmantot labklājības celšanai un komercdarbībai.

Stratēģiskā daļa - attīstības programmas sadaļa, kas nosaka pašvaldības vidēja
termiņa rīcībpolitikas un izvirza uzdevumus un rīcības to īstenošanai.

Investīciju plāns - Attīstības programmas mērķu sasniegšanai nepieciešamais
investīciju projektu saraksts septiņiem gadiem.
Komunālie
pakalpojumi
apsaimniekošana, siltumapgāde,
pakalpojumi.

Stratēģiskais mērķis - uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
ilgtermiņā, kas ir vērsts uz pilsētas attīstības vīzijas sasniegšanu.

ūdensapgāde,
kanalizācija,
atkritumu
gāzes un elektroapgāde, apbedīšanas

Uzdevumi - rīcību kopums, kas veicina rīcībpolitiku realizāciju.
Vidēja termiņa plānošana - plānošana periodam līdz septiņiem gadiem.

Projekts - pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā
laika periodā ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, materiālajiem un cilvēku
resursiem.

Vīzija - lakonisks vēlamās ilgtermiņa nākotnes redzējums.

Publiskie pakalpojumi - pašvaldības administrācijas un tās institūciju (policija,
ārstniecības iestādes, izglītības, sociālās, kultūras, sporta u.c. institūcijas) sniegtie
pakalpojumi.
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Ievads
Rīcībpolitikām noteikti sasniedzamie rezultātu rādītāji, rīcībpolitiku īstenošanai
paredzēti uzdevumi un rīcības. Īstenojot rīcībpolitikas, jāņem vērā horizontālās
prioritātes.

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Stratēģiskā daļa un
rīcības plāns nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai. Lai
sasniegtu pilsētas attīstības vīziju 2020 un stratēģiskos mērķus, ir definēti vidējā
termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, trīs horizontālās
prioritātes un sešas rīcībpolitikas, kas saistītas ar LR likumā «Par pašvaldībām»
noteikto pašvaldības autonomo funkciju realizāciju.

Stratēģiskās plānošanas procesā izmantota vienlaikus gan pieeja no mērķiem uz
rīcībām, gan klasiskā pieeja no problēmām uz mērķiem un rīcībām. Attīstības
programma atspoguļo pilsētas pašvaldības un tās iedzīvotāju (1) gribu noteikto
stratēģisko mērķu un vēlamo pilsētas attīstības scenāriju formā un (2) vajadzības
rīcību un projektu formā definēto rīcībpolitiku īstenošanai.

Pilsētas vīzija ir ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas noteikta Jelgavas pilsētas
ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2007.-2020.gadam.

Stratēģisko daļu un rīcības plānu noslēdz kārtība, kādā pašvaldība nodrošinās
attīstības programmas īstenošanu un uzraudzību. Attīstības programmas rādītāju
sistēma definēta rīcībpolitiku (rīcībpolitika un tās rezultātu rādītāji) un investīciju
plāna (darbības rezultātu rādītāji) līmenī.

Stratēģiskie mērķi ir izvirzīti, balstoties uz Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības
stratēģijā 2007.-2020.gadam noteiktajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm.
Specializācijas virzieni nosaka pilsētas ekonomiskās attīstības perspektīvu un
pilsētas attīstības scenārijus. Pilsētas attīstības scenāriji iezīmē pilsētas attīstības
izvēles vidējā termiņā un ilgtermiņā.
Stratēģiskās daļas izstrādē pielietota nelineārā pieeja - viena rīcībpolitika var sniegt
ieguldījumu vairāku izvirzīto mērķu sasniegšanā. Tāpat arī investīciju projektu
īstenošana var sniegt ieguldījumu vairāku rīcībpolitiku mērķu sasniegšanā un
uzdevumu izpildē.
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1. Esošās situācijas kopsavilkums
meža un kokapstrādes, ainavu arhitektūras, hidrobūvju, kā arī atsevišķās
mehānikas jomās.
JELGAVAS
PILSĒTAS
RAKSTUROJUMS,
SASNIEDZAMĪBA
UN
FUNKCIONĀLĀS SAITES. Jelgava ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, ceturtā
lielākā Latvijas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita un platības. Jelgavu šķērso
starptautiskas un nacionālas nozīmes transporta koridori. Pilsēta attīstās kā
ekonomisko aktivitāšu, izglītības, veselības, kultūras, sporta, zinātnes un
rūpniecības centrs. Jelgavai ir labi sasniedzamības rādītāji ar galvaspilsētu un
citiem nacionālas nozīmes attīstības centriem, pilsēta ir būtisks sabiedriskā
transporta mezgls un nodrošina Jelgavas pilsētas un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem administratīvās un pārvaldes funkcijas, dažāda veida pakalpojumus.

Jelgavā ir plašs mūžizglītības iespēju piedāvājums, nozīmīgākās pieaugušo izglītības
iestādes ir Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un LLU
Mūžizglītības centrs. Interešu izglītības programmas pilsētā piedāvā četras
pašvaldības izglītības iestādes, divas privātās interešu izglītības iestādes,
pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kā arī Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde „Kultūra” un ZRKAC.
Jelgava ir nozīmīgs Zemgales plānošanas reģiona veselības aprūpes centrs, kurā
atrodas reģionālā daudzprofilu slimnīca. Veselības aprūpes jomā Jelgavā ir labs
pakalpojumu nodrošinājums gan primārajā, gan sekundārajā aprūpē. Jelgavas
veselības iestāžu infrastruktūras attīstība un aprīkojuma uzlabošana nodrošinātu
kvalitatīvāku un mūsdienu prasībām atbilstošu veselības aprūpi. Jāturpina
iedzīvotāju informēšana par veselīgu dzīvesveidu un veselības profilaksi.

Pilsētas sasniedzamības uzlabošanai, reģionālās attīstības sekmēšanai un
iedzīvotāju mobilitātes veicināšanai jāuzlabo autoceļu, kā arī sabiedriskā transporta
pakalpojumu kvalitāte. Jelgavai kā nacionālas nozīmes attīstības centram Zemgalē
ir jāstiprina pilsētas kā reģiona virzītājspēka loma, attīstot izglītības, zinātnes,
ražošanas un loģistikas potenciālu. Jelgavas izaugsme jāvirza uz pievilcīgas un
kvalitatīvas dzīves vides veidošanu, sekmējot darba vietu un plaša, daudzveidīga
pakalpojumu klāsta nodrošināšanu pilsētas un tās apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem,
jāveicina sadarbība funkcionālo saišu ietvaros.

Jelgavā ir attīstīti daudzveidīgi sociālie pakalpojumi dažādām mērķgrupām. Kopš
2008.gada globālās finanšu un ekonomiskās krīzes pilsētā ir pieaudzis sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņēmēju skaits. Pašvaldībai ir svarīgi
sadarbībā ar Ozolnieku novada pašvaldību izveidot daudzfunkcionālu sociālas
aprūpes centru, uzlabot bērnu sociālās aprūpes centra infrastruktūru, izveidot
Jauniešu māju.

SABIEDRĪBA UN LABKLĀJĪBA. Pēc CSP datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits uz
01.01.2012. bija 58,3 tūkst. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita un vecumstruktūras
izmaiņas, migrācijas ietekmi, galvenie izaicinājumi pilsētas attīstībā turpmākajos
gados būs saistīti ar jauniešu integrāciju darba tirgū, jaunu darbavietu radīšanu
pilsētā un darbaspēka pārkvalifikāciju.

Jelgavā darbojas vairākas kultūras iestādes, tiek piedāvāts plašs kultūras
pasākumu un notikumu klāsts, taču kultūras iestāžu infrastruktūra ir daļēji
novecojusi un ar nepietiekamu ietilpību, tādējādi nav iespējas attīstīt kultūras
pasākumu piedāvājumu. Pilsētā netiek nodrošināta nacionāla nozīmes attīstības
centra kultūras infrastruktūras pieejamība – nav kinoteātra, koncertzāles un
brīvdabas estrādes. Perspektīvā jāveido multifunkcionāls kultūras un interešu
izglītības centrs, nepieciešama laikmetīgās mākslas izstāžu zāle un multimediju
centrs, jauna zinātniskā bibliotēka, jāattīsta mūsdienu tehnoloģiskās iespējas.

Izglītības jomā Jelgava piedāvā plašu un visaptverošu programmu klāstu
iedzīvotājiem visā mūža garumā. Nepieciešams uzlabot izglītības iestāžu
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, jānodrošina apmācību iespējas profesijas
izvēlei.
Jelgavā atrodas trešā lielākā Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes
iestāde – Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas vienīgā Latvijā piedāvā
iegūt augstāko izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas tehnoloģiju,

Jelgavā ir radītas plašas iespējas nodarboties ar sportu gan profesionālā, gan
amatieru līmenī, taču sporta infrastruktūra vairākos sporta objektos nav atbilstoša
mūsdienu prasībām. Jelgavā darbojas divi sporta kompleksi: nacionālās nozīmes
sporta bāze - Zemgales Olimpiskais centrs un Sporta komplekss "Zemgale". Pilsētā
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nepieciešams attīstīt un modernizēt airēšanas bāzi, kā arī izveidot jaunu sporta bāzi
galda spēļu, cīņas un boksa sporta veidiem.

Pilsētas zinātnes un pētniecības potenciāls saistāms ar LLU, uz kuras bāzes varētu
radīt jaunus, inovatīvus produktus un tehnoloģijas. LLU zinātnieki veic pētījumus
pārtikas tehnoloģiju, lauksaimniecības, būvniecības, enerģētikas, transporta,
mežsaimniecības un kokapstrādes, vides zinātnes, veterinārmedicīnas u.c. jomās.
Zinātniski pētnieciskās darbības rezultāti rada papildus izaugsmes iespējas
apkārtējo teritoriju uzņēmējiem, kuras līdz šim netika pietiekami izmantotas.

Jelgavas daudzstāvu dzīvojamo namu apbūve veidojās galvenokārt pēc Otrā
pasaules kara, dzīvojamo rajonu apbūvi veido tipveida (sērijveida) ķieģeļu un
lielpaneļu mājas. Dzīvojamo namu kopējais tehniskais nolietojums ir augsts,
nepieciešama dzīvojamo namu kompleksa infrastruktūras uzlabošana un
energoefektivitātes paaugstināšana.

2010.gadā tika izveidota Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais
tūrisma centrs". Ir pilnveidojies tūrisma piedāvājums un nodrošināta sistemātiska
tūrisma informācijas pieejamība, palielinājies tūristu pieplūdums. Jāturpina attīstīt
kompleksus tūrisma piedāvājumus, daudzveidīgus pakalpojumus un infrastruktūru,
kā arī pilsētas tūrisma mārketingu.

EKONOMIKA. Jelgavas uzņēmumi darbojas šādās nozarēs: apstrādes rūpniecība,
būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība,
mazumtirdzniecība, u.c. Apstrādes rūpniecībā dominējošās nozares ir
metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, plastmasu pārstrāde un pārtikas
ražošana.

PILSĒTVIDE. Pilsētas zaļo infrastruktūru veido stādījumu joslas un teritorijas meži un mežaparki, parki un skvēri, pagalmu un ielu apzaļumojums. Pilsētas
teritorijā ir dabas liegums – Lielupes palienes pļavas ar NATURA 2000 teritorijas
statusu. Kvantitatīvi Jelgava ir pietiekami nodrošināta ar apstādījumu teritorijām,
taču daudzviet stādījumi un parku infrastruktūra ir novecojuši.

Jelgavas pilsētā ir labi attīstīta uzņēmējdarbības atbalsta sistēma, pieejama
nepieciešamā infrastruktūra, ZRKAC nodrošina darbinieku apmācību un
pārkvalifikācijas iespējas. Jauno uzņēmēju atbalstam pilsētā ir izveidots Jelgavas
inovāciju centra (JIC) biznesa inkubators. Investoru piesaistei jaunu ražošanas
uzņēmumu
būvniecībai
nepieciešams
turpināt
industriālo
teritoriju
inženiertehniskās infrastruktūras attīstību.

Atklātas ūdens platības Jelgavā ir 272 ha jeb 4,5% no pilsētas teritorijas. Cauri
pilsētai tek Latvijas otrā lielākā upe - Lielupe. Nepieciešams turpināt Lielupes
krastu ainavisko sakārtošanu, paredzot kvalitatīvu atpūtas vietu, t.sk. peldvietu,
izveidošanu.

Laika periodā no 2008.-2010.gadam nodarbināto skaits Jelgavā samazinājās,
globālās ekonomiskās krīzes rezultātā strauji pieauga bezdarba līmenis. 2011.gadā
situācija stabilizējās, bezdarba līmenim sasniedzot gada beigās 8,8% - otrais
zemākais rādītājs starp lielajām pilsētām, aiz Rīgas. 2012.gadā situācija nedaudz
uzlabojās, bezdarba līmenis samazinājās līdz 7,9% gada laikā. Lai veicinātu jaunu
darba vietu radīšanu pilsētā, nepieciešams piesaistīt investorus, īpaši apstrādes
rūpniecībā, ar augstu pievienoto vērtību un attīstītām tehnoloģijām.

Dzīves vidi veido dzīvojamo ēku un pagalmu, labiekārtojuma un apgaismojuma
kvalitāte, rotaļlaukumu, sporta laukumu un atpūtas vietu, kā arī pakalpojumu
pieejamība. Dzīves vides kvalitātes uzlabošanai būtiski ir energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi sabiedriskās un dzīvojamās ēkās. Aktuāla problēma ir
arī nepietiekamais automašīnu stāvvietu skaits.

Laika periodā līdz 2008.gadam strādājošo vidējā bruto darba samaksa Jelgavā
pieauga, 2008.gadā sasniedzot 474 Ls mēnesī. Ekonomikas krīzes rezultātā
2009.gadā vidējā bruto darba samaksa ievērojami samazinājās - par 20%,
nedaudz pieaugt tā sāka ar 2010.gadu, 2012.gadā sasniedzot 418 Ls mēnesī.
Darba samaksas ziņā vidējā darba alga Jelgavā ir līdzīga kā Zemgales plānošanas
reģionā, tomēr ir novērojamas būtiskas atalgojuma atšķirības ar Rīgu, kur darba
samaksa ir augstāka.

Jelgavā kā industriālā pilsētā un nozīmīgā transporta mezglā pastāv industriālo
avāriju riski, it īpaši saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu.
Apzinoties augsto industriālo risku līmeni, pašvaldība uzsākusi krīzes vadības centra
izveidi.
Jelgavas pilsētas pašvaldības policija (JPPP) nodrošina sabiedrisko kārtību un
drošību pilsētā. Pašvaldības operatīvās informācijas centrs sniedz operatīvu
pārskatu par notikumiem pilsētā, nodrošina efektīvāku iedzīvotāju sniegtās
informācijas apstrādi, ļaujot ātri un efektīvi reaģēt uz nestandarta situācijām un
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dažādiem tehniskiem bojājumiem. Savukārt videonovērošana dod iespēju uzraudzīt
situāciju pilsētā, kā arī efektīvi novērst dažādas privātās un publiskās mantas
bojājumu iespējas un operatīvi reaģēt, konstatējot sabiedrības drošības
pārkāpumus publiskās vietās. Nepieciešams uzlabot JPPP infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi, kā arī turpināt videonovērošanas sistēmas attīstību.

paaugstināts dzelzs un sulfātu saturs, cietība. Rekonstruējot Teteles ūdensgūtni un
maģistrālo ūdensvadu, izbūvējot dzeramā ūdens attīrīšanas staciju, uzlabosies
dzeramā ūdens kvalitāte, pieaugs iedzīvotāju īpatsvars, kuriem pieejami
centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi.
Pilsētas kanalizācijas tīklu kopgarums ir 165,3 km. Salīdzinot ar ūdensvadu tīklu
kopgarumu, kanalizācijas sistēma nav pietiekami attīstīta, lai nodrošinātu visu
centralizētai ūdensapgādei pieslēgto patērētāju notekūdeņu aizvadīšanu. Jāturpina
nodalīt lietus ūdens un saimnieciskās kanalizācijas sistēmas, jāpaplašina
pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem.

Laika posmā no 2001.-2011.gadam Jelgavā ceļu satiksmes negadījumu skaits ir
samazinājies par 17%, ko ir veicinājusi arī Inteliģentās transporta vadības sistēmā
ietverto pasākumu realizācija. Turpinot ielu rekonstrukciju, jāveic luksoforu objektu
modernizācija, pieslēdzot tos Inteliģentās transporta vadības sistēmai un Reālā
laika inteliģentās transporta vadības sistēmai.

Jelgava atrodas Lielupes un tās četru pieteku - Vircavas, Platones, Svētes un
Iecavas upju palienēs, 34% no pilsētas teritorijas ir pakļauta augstam applūšanas
riskam. Jelgavas teritorijas līdzenais reljefs un zemes virsmas augstuma atzīmes ir
cēlonis augstam gruntsūdens līmenim, kas rada papildus slodzi pilsētas meliorācijas
un lietus ūdens kanalizācijas sistēmai, it īpaši pavasara plūdu laikā. Jāturpina
virsūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana jau esošajās apbūves teritorijās un
kompleksu risinājumu veidošana ar jaunajām apbūves teritorijām, t.sk. ūdens
līmeņa regulēšanas ierīču rekonstrukcija un izbūve.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA. Jelgavā krustojas seši
valsts autoceļi un pieci dzelzceļa virzieni. Ir veikta nozīmīgāko tranzītielu un
maģistrālo ielu rekonstrukcija, tomēr daudzi pilsētas ielu posmi joprojām ir sliktā
tehniskā stāvoklī. Jāturpina kapitāli pārbūvēt ielu posmus un modernizēt satiksmes
organizācijas sistēmu, uzlabot sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru,
nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Jāturpina
velotransporta infrastruktūras attīstīšana, aktīvi veidojot velosatiksmi kā alternatīvu
pārvietošanās veidu, radot drošu un kvalitatīvu veloceliņu tīklu, izveidojot velo
infrastruktūras elementus.

Pašvaldība ir noteikusi pretplūdu pasākumus par vienu no prioritātēm. Izveidota
vienota procedūra pārrobežu sadarbībai Latvijas un Lietuvas kaimiņreģionos cīņai
pret plūdu izraisīto ietekmi un apzinātas nepieciešamās rīcības plūdu draudu
samazināšanai, būtiskākās no kurām iekļautas Plūdu riska novērtēšanas un
pārvaldības nacionālajā programmā 2008.-2015.gadam.

Esošais pilsētas apvedceļa loks ir nenoslēgts, jo nav izbūvēts Ziemeļu apvedceļa
posms un tilts pār Lielupi un Driksu. To izbūve būtiski uzlabos transporta
infrastruktūru un sabiedriskā transporta pieejamību, kā arī novirzīs tranzīta un
kravas transporta plūsmu no pilsētas centra. Ziemeļu apvedceļa izbūve veicinās arī
pašvaldībai piederošu teritoriju attīstību pilsētas ziemeļu daļā pie bijušā lidlauka.

Jelgavā dzīvojamo māju, sabiedrisko ēku un rūpniecības uzņēmumu centralizētu
siltumapgādi nodrošina pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēma un autonomi
siltuma avoti. Pēdējos gados ir veikti ievērojami pasākumi centralizētās
siltumapgādes sistēmas modernizācijā un energoefektivitātes paaugstināšanā, t.sk.
biokurināmā koģenerācijas stacijas būvniecība.

Publiskās ārtelpas apgaismojums tiek nodrošināts ~75% pilsētas ielu. Pakāpeniski
apgaismojuma sistēma tiek uzlabota, izmantojot jaunas energoefektīvas
tehnoloģijas. Jāturpina maģistrālo un tranzīta ielu apgaismojuma tīklu
rekonstrukcija, jāuzlabo starpkvartālu un iekškvartālu ielu apgaismojuma
infrastruktūra, kā arī sabiedriskā transporta pieturvietu apgaismojums. Aktuāla ir
publiskā ārtelpas apgaismojuma uzlabošana arī daudzstāvu dzīvojamo māju
pagalmos, savrupmāju un vasarnīcu apbūves teritorijās.

Jelgavas
elektrosistēma
ir
integrēta
Latvijas
kopējā
energosistēmā.
Elektroenerģijas padeves traucējumi, sprieguma svārstības rada draudus
industriālo uzņēmumu darbībai un attīstībai. Ārkārtas situāciju gadījumos arī
iedzīvotājiem un pārējiem uzņēmumiem tiek traucēta elektroapgāde. Jāturpina
energosistēmas modernizācija, atjaunojot novecojušos kabeļus, jānodrošina
apakšstaciju jaudas palielināšana, kopējās elektroenerģijas padeves kvalitātes

Jelgavā darbojas vienota centralizētās ūdensapgādes sistēma, kurā tiek izmantoti
vienīgi pazemes ūdeņi. Jelgavas pilsētai padotajam ūdenim ir raksturīgs
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paaugstināšana un piegādes drošība. Ņemot vērā pilsētas perspektīvo attīstību
dzīvojamās apbūves un industriālajās teritorijās, jāpaplašina esošā elektroapgādes
un sadales gāzesvadu sistēma.

veicināšana, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas sociālajā jomā, īpaši cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem, kā arī etnisko grupu integrācijas veicināšana.
Pašvaldība sekmē jauniešu izaugsmei un integrācijai sabiedrībā labvēlīgas vides
veidošanos, tādējādi veicinot jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba
tirgū.

Jelgava ietilpst Zemgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Pilsētā
darbojas pašvaldības organizēta centralizēta atkritumu apsaimniekošanas sistēma,
visiem pilsētas iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās atkritumu
vākšanas sistēmā. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu pilsētā, jāuzlabo daudzdzīvokļu
ēku pagalmos izveidoto dalītās atkritumu vākšanas punktu tehniskais stāvoklis,
jāorganizē izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem.

Pašvaldības galvenie rīcības virzieni pieejamības uzlabošanai ir nodrošināt
pieejamību apbūvētai videi un publiskai telpai, sabiedriskajam transportam un ar to
saistītajai infrastruktūrai, publiskajiem pakalpojumiem un pašvaldības dienestiem,
kā arī mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas ieviešana.

Esošo kapsētu izmantošana jauniem apbedījumiem būs iespējama vēl 5 gadus. Kapsētu

Jelgavas attīstība balstās uz brīvu informācijas apmaiņu un drošu piekļuvi
nepieciešamajai informācijai. Pašvaldībai jāinvestē informācijas tehnoloģiju
risinājumu attīstīšanā, lai veicinātu Jelgavas pilsētas kā informācijas sabiedrības
centra attīstību.

paplašināšanas darbus apgrūtina pilsētas reljefa īpatnības – zemes virsmas atzīme
virs jūras līmeņa un gruntsūdens augstais līmenis. Jāattīsta jaunas kapu teritorijas,
t.sk. sadarbībā ar pilsētas apkārtējām pašvaldībām, kā arī jāmeklē alternatīvi
risinājumi apbedīšanas pakalpojumiem.
PUBLISKĀ PĀRVALDE. Jelgava ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, kam
jānodrošina iedzīvotājus ar daudzpusīgiem pakalpojumiem saskaņā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā Reģionālās politikas
pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projektā definēto vēlamo publisko pakalpojumu
„grozu”, kurā ietverts pakalpojumu minimālais klāsts atbilstoši apdzīvojuma
līmenim, lai iedzīvotāji un uzņēmēji varētu rēķināties, kādus pakalpojumus saņems,
ja izvēlēsies dzīvot noteiktā teritorijā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības finanšu kapacitāti atspoguļo pašvaldības budžets.
Laika posmā no 2009. līdz 2012.gadam pašvaldības ieņēmumi ir palielinājušies par
16,1%, savukārt izdevumi palielinājušies par 15,5%. Visus gadus pašvaldībai
izdevies izveidot pozitīvu budžetu, jo budžeta ieņēmumi ir pārsnieguši izdevumus.
Pašvaldības tiešo parādsaistību relatīvais līmenis pret budžeta ieņēmumiem
palielinājies no 9,8% 2007.gadā līdz 15,7% 2012.gadā, kas saistīts ar būtisku
pašvaldības īstenoto Eiropas Savienības līdzfinansēto investīciju projektu skaita un
apjoma pieaugumu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības galvenie darbības virzieni pilsētas sabiedrības
integrācijai ir pilsoniskās līdzdalības veicināšana, vienādu iespēju pieejas
nodrošināšana izglītības, sporta un kultūras pakalpojumiem, sociālās integrācijas
8
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2. Jelgavas specializācija
Balstoties uz pilsētas esošajiem resursiem un attīstības tempiem, pilsētas
specializācija ir šāda:

Jelgava ir ceturtā lielākā Latvijas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita un platības,
nacionālas nozīmes attīstības centrs, kas attīstās kā ekonomisko aktivitāšu,
izglītības, veselības, kultūras, sporta un zinātnes centrs Zemgales plānošanas
reģionā un Latvijā.

 Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un inovāciju centrs ar

specializāciju pārtikas, kokapstrādes, mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs;

Pilsēta ir pievilcīga iedzīvotājiem un viesiem ar daudzveidīgu kultūras piedāvājumu,
paaudzēs izkoptām kultūras tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu, kas ietver
pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļus, kopā veidojot
Jelgavas - kādreizējās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas vēsturisko vidi.

 Izglītības, kultūras, tūrisma un sporta centrs ar Eiropas nozīmes

Jelgavai ir pietiekami resursi ekonomiskai izaugsmei, stiprinot tradicionālo nozaru
īpatsvaru pilsētas tautsaimniecībā un palielinot saražotās produkcijas eksportu.
Jelgava ir labi sasniedzama. Pateicoties labai transporta infrastruktūrai, tiek
nodrošināta kvalitatīva personu un preču kustība.

 Starptautiskas

augstskolu, reģionālas nozīmes profesionālās un mūžizglītības centru,
starptautiskas un nacionālas nozīmes kultūras un sporta objektiem un
pasākumiem;
un nacionālas nozīmes loģistikas centrs Eiropas
transporta tīkla – TEN-T pamattīkla un visaptverošā tīkla autoceļu un dzelzceļu
mezgla punktā un augstām mobilitātes iespējām.

Jelgavas uzņēmumos un iestādē strādā ne tikai pilsētas, bet arī blakus esošo
novadu iedzīvotāji. Pilsētā ir attīstīta rūpniecība, nozīmīgākās nozares ir
metālapstrāde, kokapstrāde un pārtikas ražošana. Ņemot vērā pilsētas attīstības
tempus, pilsēta var kļūt par Eiropā atpazīstamu pakalpojumu un darījumu centru
un transporta mezglu ar konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi, kvalitatīvu dzīves
un darba telpu un laikmeta prasībām atbilstošu informācijas sabiedrību.
Perspektīvā pastāv tūrisma attīstības potenciāls, kas šobrīd nav pilnvērtīgi
izmantota iespēja.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir izglītības, zinātnes un pētniecības centrs,
kas nodrošina kritisko masu zinātnisko pētījumu attīstībā. Jelgava ir universitātes
pilsēta ar potenciālu kļūt par starptautiski atpazīstamu zinātnes un inovāciju
centru. Pilsētā darbojas Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūts un Biznesa inkubators. Latvijas Lauksaimniecības universitātē darbojas
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts. Īstenojot zinātnes un uzņēmējdarbības
sadarbību, pieaug patentu skaits un uzņēmējdarbībā tiek ieviesti jauni produkti un
tehnoloģijas.
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3. Vīzija 2020 un stratēģiskie mērķi 2020

Vīzija 2020

Stratēģiskie mērķi 2020

Jelgava ir pilsēta, kas piedāvā tās iedzīvotājiem un viesiem darbam un
atpūtai harmonisku vidi.

1. Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs un radošs iedzīvotājs
2. Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un jauninājumu centrs

Jelgavnieki dzīvo drošā un attīstītā Eiropas pilsētā ar augstu dzīves
kvalitāti.

3. Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi

Jelgava ir nacionālas nozīmes attīstības centrs Zemgales plānošanas
reģionā, kurā koncentrējas izglītības, pētniecības un jauninājumu
potenciāls, kas dod pozitīvu ilgtspējīgas attīstības stimulu reģiona un
valsts attīstībai kopumā.
Jelgavā ir dinamiska, uz zināšanām balstīta ekonomika, plašas izglītības
iespējas, labvēlīga sociālā vide un aktīva kultūras un sporta dzīve.
Pilsētas iedzīvotāju ienākumi un labklājība pieaug katru gadu.
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4. Attīstības scenāriji
Izmantojot pieejamos resursus un pilsētas specializāciju, lai sasniegtu vīziju un stratēģiskos mērķus, ir definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa
vēlamie Jelgavas pilsētas attīstības scenāriji:
Vidējā termiņa attīstības scenārijs 2020:

Ilgtermiņa attīstības scenārijs 2030:

Jelgava – industriāla pilsēta ar kvalitatīvu dzīves vidi

Jelgava – inovāciju pilsēta

 pilsēta ir orientēta uz
infrastruktūras attīstību

industrializācijas

veicināšanu

un

atbalstošās



Jelgava ir konkurētspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības centrs Zemgalē un
Latvijā

 pilsētā tradicionāli attīstās rūpniecība un, pateicoties kvalificēta darbaspēka
pieejamībai, Jelgava spēj piesaistīt jaunus rūpniecības uzņēmumus



pilsētā ir attīstīta rūpniecība ar augstu pievienoto vērtību, saražotā produkcija ir
atpazīstama un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē

 Jelgavas iedzīvotāji paaugstina savu kvalifikāciju, pieaug profesionālās
izglītības prestižs un mūžizglītības iespējas



pilsētā efektīvi darbojas biznesa inkubatori, klasteri un tehnoloģiju parki



pilsētas uzņēmēji aktīvi sadarbojas ar izglītības, zinātnes un pētniecības iestādēm,
izglītības iestādes izstrādā un pilnveido darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības
programmas



Jelgavā izveidota Eiropas līmenim atbilstoša zinātnes un pētniecības telpa, kurā
notiek brīva zinātnieku, eksakto zināšanu un tehnoloģiju apmaiņa, kas veicina
pilsētas un tās ekonomikas konkurētspēju



 iedzīvotājiem ir pieejami kvalitatīvi un daudzveidīgi publiskie, t.sk. epakalpojumi, laba transporta infrastruktūra un dzīvojamās apbūves teritorijas
ar mūsdienīgu infrastruktūru

pētniecība un zinātne vērsta uz to, lai zinātniskus atklājumus pārvērstu inovatīvos
produktos un pakalpojumos, kas rada uzņēmējdarbības iespējas un uzlabo cilvēku
dzīvi



pilsēta ir viegli sasniedzama, ko nodrošina kvalitatīva transporta infrastruktūra un
sabiedriskā transporta sistēma

 pieaug iedzīvotāju labklājības līmenis



iedzīvotāji dzīvo modernā un dinamiskā dzīves telpā, kurā pieejami daudzveidīgi
un konkurētspējīgi pakalpojumi, t.sk. e-pakalpojumi



pateicoties pilsētas ekonomikas izaugsmei, nodrošināta kvalitatīva dzīves vide,
pieaudzis iedzīvotāju skaits un labklājības līmenis

 attīstoties ražošanai, pieaug eksporta apjoms un pilsētas uzņēmumu
konkurētspēja Baltijas jūras reģionā, veidojas ražošanas uzņēmumu
sadarbības tīkli - klasteri
 pilsētā aktīvi darbojas biznesa inkubatori, attīstoties uzņēmējdarbībai, tiek
radītas jaunas darbavietas
 ekonomikas izaugsmē pieaugoši svarīgu lomu ieņem pētniecība un zinātne,
veicinot inovācijas un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu

 pilsētā saglabājas stabils iedzīvotāju skaits
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5. Horizontālās prioritātes
Lai sasniegtu pilsētas attīstības vīziju 2020 un stratēģiskos mērķus 2020, ir

Horizontālā prioritāte 2: Atvērta un pieejama pilsēta

definētas trīs horizontālās prioritātes, kuras jāņem vērā, īstenojot pašvaldības

Horizontālās prioritātes mērķis ir sekmēt
sabiedrības integrāciju, pakalpojumu un vides
pieejamību

noteiktās rīcībpolitikas.
Horizontālā prioritāte 1: Energoefektīva pilsēta

Horizontālās prioritātes mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu
attīstību, panākt efektīvu dabas resursu izmantošanu un
vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Galvenie pašvaldības darbības virzieni:
 pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
 vienādu iespēju pieejas

nodrošināšana izglītības,

sporta un

kultūras

pakalpojumiem;
Horizontālā prioritāte ir definēta Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības

 sociālās, etniskās un reliģisko grupu integrācijas veicināšana;

plānā 2010.-2020.gadam. Plānā noteiktie darbības virzieni ir:

 jauniešu līdzdalība pilsētas politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, sporta un

 dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana;

kultūras dzīvē;

 pašvaldības ēku, t.sk. izglītības iestāžu, energoefektivitātes paaugstināšana;

 brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana jauniešiem;

 centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība, veicinot siltuma zudumu

 pieejamība

samazināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu;

apbūvētai

videi

un

publiskai

telpai,

t.sk.

publiskajiem

pakalpojumiem, pašvaldības dienestiem un sabiedriskajam transportam.

 alternatīvo resursu izmantošana elektroapgādē;
 pilsētas apgaismes sistēmas modernizācija;

Īstenojot

 pilsētas sabiedriskā transporta attīstība;

informācijas pieejamība, ievērojot vienlīdzības principu.

 energoefektīvu un videi draudzību tehnoloģiju izmantošana ražošanā.
Īstenojot rīcībpolitikas un dažādu jomu projektus, jānodrošina vides izglītība un
vides apziņas paaugstināšana.
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Horizontālā prioritāte 3: Laba pārvaldība un informācijas sabiedrība

Horizontālās prioritātes mērķis ir veidot Jelgavu par
inovatīvu pilsētu - informācijas sabiedrības attīstības
centru
Pašvaldības darbības pamatprincipi:
 veidot Jelgavu par pilsētu ar augstu dzīves un darba vides kvalitāti;
 nodrošināt pašvaldības klientu vajadzības, uzturot un pilnveidojot pakalpojumu
kvalitāti;
 veicināt pilsētas ilgtspējīgu attīstu, izmantojot videi draudzīgas un modernas
tehnoloģijas.
Lai attīstītu informācijas sabiedrību, tiek radīti nosacījumi izglītotu un radošu
cilvēku izaugsmei, komersantu tehnoloģiskās izcilības un elastības vairošanai,
iedzīvotāju labklājības pieaugumam:
 pašvaldības e-pakalpojumi administratīvā sloga mazināšanai;
 e-pakalpojumi izglītības un veselības jomā;
 informācijas tehnoloģiju attīstība transporta, sabiedriskās kārtības un tūrisma
jomā;
 pašvaldības informācijas kanālu attīstība un paplašināšana;
 iedzīvotāju lokālpatriotisma un piederības apziņas pilsētai veidošana.
Īstenojot rīcībpolitikas un dažādu jomu projektus, jānodrošina komunikācija ar
sabiedrību un informācijas apmaiņa.
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6. Rīcībpolitikas
Lai sasniegtu pilsētas attīstības vīziju 2020 un stratēģiskos mērķus 2020, ir

Rīcībpolitika 2: Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un

definētas sešas rīcībpolitikas, kas saistītas ar LR likumā «Par pašvaldībām» noteikto

pieejamība

pašvaldības autonomo funkciju realizāciju.

Rīcībpolitikas mērķis ir vesels un aktīvs jelgavnieks
sociāli drošā vidē

Rīcībpolitika 1: Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū

Rīcībpolitikas mērķis ir radīt darba tirgus prasībām
atbilstošu, konkurētspējīgu darbaspēku un
nodrošināt daudzveidīgas izglītības iespējas
iedzīvotājiem visa mūža garumā

Rīcībpolitika vērsta uz:


kvalitatīvas un pieejamas veselības aprūpes nodrošināšanu;



kvalitatīvu un pieejamu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu;



sociālās palīdzības nodrošināšanu;



veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu infrastruktūras un aprīkojuma

Rīcībpolitika vērsta uz:


modernizāciju un attīstību;

izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizēšanu



un attīstību;


izglītības

pakalpojumu

kvalitātes

paaugstināšanu,

ietverot

pamata, veicināšanu.

izglītības

programmu pilnveidi un mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu;


Ar rīcībpolitiku saistītās pašvaldības autonomās funkcijas:

sadarbības uzlabošanu starp vispārizglītojošajām skolām, profesionālās



izglītības, augstākās izglītības iestādēm un darba devējiem;


nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu;

darbaspēka sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām un daudzveidīgu



nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);

izglītības iespēju nodrošināšanu iedzīvotājiem visa mūža garumā.



sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā



gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko

Ar rīcībpolitiku saistītās pašvaldības autonomās funkcijas:


veselīga un aktīva dzīvesveida, kā dzīves kvalitātes un ilga darba mūža

tiesību un interešu aizsardzību;

gādāt par iedzīvotāju izglītību, t.sk. pamatizglītības un vispārējās vidējās



izglītības iegūšanu, bērnu nodrošināšanu ar vietām pirmsskolas izglītības

īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

iestādēs u.c.;

Atbildīgie par rīcībpolitikas īstenošanu: JPPI „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, SIA



veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu.

„Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA „Jelgavas poliklīnika".



Atbildīgie par rīcībpolitikas īstenošanu: JPPI „Jelgavas izglītības pārvalde”, JPPI
„Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs”.
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Rīcībpolitika 3: Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras,

Rīcībpolitika 4: Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība

tūrisma un sporta jomās

Rīcībpolitikas mērķis ir veidot pilnvērtīgu kultūras un sporta
vidi, kas veicina līdzdalību, sadarbību, izcilību un radošās
izpausmes, un daudzveidīgu atpūtas un tūrisma piedāvājumu

Rīcībpolitikas mērķis ir nodrošināt drošu un ātru
pilsētas iekšējo un ārējo saniedzamību un
ilgtspējīgu transporta infrastruktūras attīstību

Rīcībpolitika vērsta uz:


Rīcībpolitika vērsta uz:

nacionālas nozīmes attīstības centra kultūras un sporta pakalpojumu klāsta



nodrošināšanu;


transporta infrastruktūras modernizāciju un izbūvi pilsētas sasniedzamības
uzlabošanai;

kultūras, sporta, dabas, ūdens, industriālā tūrisma un kompleksu tūrisma



produktu piedāvājuma attīstību;

vides

pieejamību

cilvēkiem

ar

funkcionāliem

traucējumiem

velosipēdistiem;

kultūras, atpūtas, sporta un tūrisma infrastruktūras un materiāltehniskās



satiksmes organizācijas sistēmas modernizāciju;

bāzes modernizāciju un attīstību;



sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu;

kultūras mantojuma, t.sk. nemateriālā, saglabāšanu, nākotnes kultūras



integrētu transporta risinājumu ieviešanu;

mantojuma radīšanu;



videi draudzīga transporta izmantošanu;



brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu;



digitālo sasniedzamību;



labvēlīgas vides veidošanu radošo industriju attīstībai;



transporta un



pilsētas identitātes un tēla veidošanu un popularizēšanu (mārketingu);



kvalificētu




kultūras

un

sporta

speciālistu

piesaisti

un

inženiertehniskās infrastruktūras attīstību

perspektīvajās

industriālajās teritorijās.

kvalifikācijas

paaugstināšanu.

Ar rīcībpolitiku saistītās pašvaldības autonomās funkcijas:

Ar rīcībpolitiku saistītās pašvaldības autonomās funkcijas:


un

rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un



organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;



gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu;



sekmēt saimniecisko darbību.

tautas jaunrades attīstību;


veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

Atbildīgie par rīcībpolitikas īstenošanu: JPPI „Pilsētsaimniecība”, SIA „Jelgavas



sekmēt saimniecisko darbību.

autobusu parks”

Atbildīgie par rīcībpolitikas īstenošanu: JPPI „Kultūra”, JPPI „Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka”, JPPI „Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”, JPPI
„Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”, JPPI „Sporta servisa centrs”, Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvalde
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Rīcībpolitika 5: Kvalitatīva un droša pilsētvide

Atbildīgie par rīcībpolitikas īstenošanu: JPPI „Pilsētsaimniecība”, JPPI „Jelgavas
pilsētas pašvaldības policija” , SIA „Jelgavas Ūdens”, SIA „Zemgales EKO”, SIA

Rīcībpolitikas mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves, darba un
atpūtas telpu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem

„Jelgavas komunālie pakalpojumi”, AS „Jelgavas Siltumtīkli”, SIA „Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde”

Rīcībpolitika vērsta uz:


Rīcībpolitika 6: Pētniecība, inovatīva uzņēmējdarbība un industriālā

jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstību ar mūsdienīgu infrastruktūru un

attīstība

pakalpojumu pieejamību;


Rīcībpolitikas mērķis ir veicināt pilsētas ekonomisko
izaugsmi un konkurētspēju

pilsētas ēku infrastruktūras atjaunošanu, energoefektivitātes un vizuālās
pievilcības uzlabošanu;



kvalitatīvu

un

daudzveidīgu

komunālo

pakalpojumu

nodrošināšanu

Rīcībpolitika vērsta uz:

(ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, gāzes
un elektroapgāde, apbedīšanas pakalpojumi);


virsūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošanu un kompleksu risinājumu
zaļo teritoriju pieejamību un atpūtas vietu infrastruktūras attīstību, t.sk.
iekšpagalmu, bērnu rotaļu laukumu un parku labiekārtošanu;



autostāvvietu efektīvu risinājumu ieviešanu un attīstību;



publiskās

ārtelpas

apgaismojuma

infrastruktūras

uzlabošanu

un

sabiedriskās

kārtības

un

drošības

infrastruktūras,

aprīkojuma



organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;



gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,

un

piesaistot

industriālo teritoriju infrastruktūras attīstību;
rūpniecības ar augstu pievienoto vērtību un modernām, videi draudzīgām



inovatīvo / augsto tehnoloģiju uzņēmumu piesaisti;



uzņēmēju, izglītības, zinātnes un pētniecības institūciju sadarbību inovāciju,
pieslēgumu un publiskās infrastruktūras (t.sk. sabiedriskā transporta) attīstību



sekmēt saimniecisko darbību, rūpēties par bezdarba samazināšanu;



saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību.

Atbildīgie par rīcībpolitikas īstenošanu: JPPI „Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs”, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un

zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, atkritumu apsaimniekošanu, pretplūdu

pilsētplānošanas pārvalde

pasākumiem, kapsētām;
piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.

uzņēmējdarbībai

Ar rīcībpolitiku saistītās pašvaldības autonomās funkcijas:

t.sk. publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un



attīstoties

ražošanas, loģistikas un pārējās uzņēmējdarbības vajadzībām.

Ar rīcībpolitiku saistītās pašvaldības autonomās funkcijas:

piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

radīšanu,



un

plūdu riska novēršanu un samazināšanu.



darbavietu





institucionālās kapacitātes uzlabošanu, un krīzes vadības centra attīstību;


jaunu

zināšanu un tehnoloģiju pārnesei un komercializācijai;

prettrokšņa pasākumu ieviešanu, plānojot jaunus un veicot esošo objektu
rekonstrukciju;





tehnoloģijām attīstību;

apgaismojuma sistēmas paplašināšanu;


pievilcīgas uzņēmējdarbības vides, t.sk. biznesa atbalsta institūciju, attīstību;
investorus;

veidošanu ar jaunajām apbūves teritorijām;
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7. Uzdevumi, rīcības un rezultāta rādītāji rīcībpolitiku īstenošanai
Rīcībpolitika 1: Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū (RP1)
Uzdevumi

Rīcības

Rādītāji

1. Izveidot ekonomiski

1.

Optimizēt izglītības iestāžu tīklu atbilstoši pieprasījumam pēc pakalpojuma

 Dzimušo skaits

efektīvu, attīstību

2.

Paaugstināt izglītības iestāžu energoefektivitāti

 Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs

veicinošu izglītības iestāžu

3.

Pilnveidot un attīstīt izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru, t.sk. sporta,

 Bērnu skaits, kuri reģistrēti pašvaldības vienotajā

tīklu
2. Paaugstināt izglītības

un labiekārtot izglītības iestāžu teritorijas
4.

Nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību personām ar kustību traucējumiem

5.

Pilnveidot un attīstīt mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības programmas un modernizēt

pakalpojumu kvalitāti un
attīstīt izglītojamajiem

reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei
% (bērnu skaits pašvaldības PII pret bērnu skaitu
vecumā 1-6 gadi Jelgavā)

mācību aprīkojumu
6.

 Pirmsskolas izglītības iestāžu nodrošinājuma līmenis,

Paaugstināt izglītojamo mācīšanās un zināšanu apguves kvalitāti un veicināt mācīšanās

 Skolēnu skaits vispārizglītojošās dienas skolās

motivāciju

 9.klašu beidzēji, kas turpina mācīties, %

īpašības un sociālās

7.

Nodrošināt izglītojamajiem iespēju nodarboties ar radošo pētniecību

 Izglītojamo skaits profesionālās izglītības iestādēs

iemaņas

8.

Uzlabot pedagoģisko atbildību un darba kvalitāti

 9.klases beidzēju īpatsvars, kuri izvēlas apgūt

9.

Veidot sistēmu pedagoģiskajam darbam ar talantīgajiem skolēniem

radošas personības

 Interešu izglītības kopējais programmu skaits

11. Veidot izglītojamo karjeras izglītības sistēmu, sākot no pirmsskolas izglītības

 Interešu izglītībā iesaistīto skaits

12. Pilnveidot pirmsskolas izglītības programmas bērnu radošo un komunikatīvo spēju attīstībai

 Pamatizglītību priekšlaicīgi pametušo jauniešu

13. Paplašināt mūžizglītības iespējas visām iedzīvotāju grupām
14. Piesaistīt jaunos speciālistus, kvalificētus pedagogus, nodrošināt pedagogu paaudžu maiņu,
paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci, prasmes un veicināt jaunradi
3. Veidot mērķtiecīgu
sadarbību starp

sākotnējo profesionālo izglītību (vismaz 50%)

10. Veidot iekļaujošās izglītības sistēmu

15. Pilnveidot karjeras izglītības pasākumus, kas veicinātu mērķtiecīgu profesijas izvēli atbilstoši

īpatsvars no kopējā izglītojamo skaita pamatizglītības
pakāpē
 Jelgavas profesionālo izglītības iestāžu absolventu
īpatsvars, kuri turpina studijas LLU (20% audzēkņu)
 Studentu skaits LLU

interesēm un spējām

vispārizglītojošajām

16. Paaugstināt profesionālās izglītības prestižu

 Energoefektīvo izglītības iestāžu ēku skaits

skolām, profesionālās

17. Veicināt jauniešu interesi par uzņēmējdarbību

 E-pakalpojumu skaits izglītības jomā

izglītības, augstākās

18. Sadarbībā ar uzņēmējiem piedāvāt izglītojamajiem profesijas standartam atbilstošas prakses

 Izglītojamajiem ar kustību traucējumiem pieejamo

izglītības iestādēm, darba
devējiem un vecākiem

izglītības iestāžu ēku skaits

vietas
19. Veidot sadarbību starp profesionālās un augstākās izglītības iestādēm mācību bāzes
izmantošanā
20. Izstrādāt un pilnveidot darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas sadarbībā ar
uzņēmējiem, zinātnes iestādēm, nozaru asociācijām un augstskolām
21. Uzlabot sadarbību ar vecākiem visās izglītības pakāpēs
22. Veicināt lietderīgu brīvā laika izmantošanu, iesaistot skolēnus nodarbinātības pasākumos
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Rīcībpolitika 2: Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība (RP2)
Uzdevumi
1.

Rīcības

Nodrošināt kvalitatīvus

1. Pilnveidot un attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus un nodrošināt to pieejamību

 Iedzīvotāju dabiskais pieaugums

un pieejamus veselības

2. Pilnveidot un attīstīt veselības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

 Bērnu mirstība līdz 1 gada vecumam uz 1000

aprūpes pakalpojumus

3. Paaugstināt speciālistu kvalifikāciju un nodrošināt jaunu speciālistu piesaisti veselības aprūpes
jomā

dzimušajiem
 Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

4. Veicināt iedzīvotāju izpratni par veselības veicināšanas pasākumiem un veselīgu dzīves veidu
2.

Rādītāji

Nodrošināt kvalitatīvu

5. Sniegt kvalitatīvus un pieejamus sociālos pakalpojumus un nepieciešamo sociālo palīdzību

sociālo pakalpojumu

6. Pilnveidot un attīstīt sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

pieejamību un

7. Paaugstināt speciālistu kvalifikāciju un nodrošināt jaunu speciālistu piesaisti sociālajā jomā

nepieciešamo sociālo

8. Veicināt sadarbību ar sociālajiem partneriem sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

 Pašvaldības un NVO organizēto veselības veicināšanas
pasākumu un dalībnieku skaits uz 10000 iedzīvotājiem
 Sociālo pakalpojumu skaits, t.sk. sadarbībā ar
sociālajiem partneriem
 Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars pret kopējo
pilsētas iedzīvotāju skaitu, %

palīdzību iedzīvotājiem

 Sociālo darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem
 E-pakalpojumu skaits veselības un sociālajā jomās
 Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejamo veselības
un sociālo iestāžu ēku īpatsvars no kopējā skaita
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Rīcībpolitika 3: Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras, tūrisma un sporta jomās (RP3)
Uzdevumi
1. Nodrošināt daudzveidīgu

Rīcības
1. Veicināt aktīvu kultūrdzīvi pilsētā, nodrošinot konkurētspējīgu nacionālas nozīmes

un kvalitatīvu kultūras

attīstības centra kultūras pakalpojumu klāstu un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas

piedāvājumu

iespējas

Rādītāji


Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits



Jelgavas pilsētas māksliniecisko kolektīvu dalībnieku
skaits

2. Pilnveidot un attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi



Tūrisma objektu apmeklētāju skaits

3. Saglabāt kultūras mantojumu un radīt nākotnes kultūras mantojumu



Kopējais visu bibliotēku lasītāju skaits

4. Veidot labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai



Kopējais bibliotēku krājums, tūkst. vienības

5. Paaugstināt speciālistu kvalifikāciju un nodrošināt jaunu speciālistu piesaisti kultūras



Sporta klubu aktivitātēs iesaistīto jelgavnieku

jomā
2. Nodrošināt daudzveidīgu
un kvalitatīvu sporta un

īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita

6. Sekmēt sadarbību kultūras jomā kultūras piedāvājuma dažādošanai



Apmeklētāju skaits Tūrisma informācijas centrā

7. Nodrošināt konkurētspējīgu nacionālas nozīmes attīstības centra sporta pakalpojumu



Nakšņojošo tūristu skaits



Sabiedrības integrācijas pārvaldes organizēto

klāstu un daudzveidīgas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas

aktīvās atpūtas

8. Pilnveidot un attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

piedāvājumu

9. Paaugstināt speciālistu kvalifikāciju un nodrošināt jaunu speciālistu piesaisti sporta jomā

pasākumu apmeklētāju skaits


3. Nodrošināt kvalitatīvus
un daudzveidīgus
tūrisma pakalpojumus,
t.sk. izmantojot dabas un
kultūrvēsturiskā
mantojuma iespējas

Energoefektīvo kultūras un sporta iestāžu ēku
īpatsvars no kopējā ēku skaita

10. Sekmēt sadarbību ar sporta organizācijām
11. Nodrošināt kvalitatīvus un daudzveidīgus tūrisma pakalpojumus un veicināt jaunu
tūrisma produktu izveidi
12. Pilnveidot un attīstīt tūrisma infrastruktūru un pašvaldības tūrisma objektu materiāli



IKT risinājumi informācijas pieejamībai



Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejamo
kultūras, tūrisma un sporta pašvaldības iestāžu ēku
īpatsvars (no kopējā skaita)

tehnisko bāzi
13. Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu saglabāšanu un izmantošanu
tūrisma attīstībā
14. Veicināt pilsētas atpazīstamību un tūristu piesaisti, veidojot pilsētas identitāti un
mārketingu
15. Sekmēt sadarbību tūrisma jomā
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Rīcībpolitika 4: Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība (RP4)
Uzdevumi
1. Nodrošināt pilsētas iekšējo

Rīcības

Rādītāji

1. Pilnveidot un attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumus



Pilsētas maršrutos pārvadāto pasažieru skaits

un ārējo sasniedzamību,

2. Sakārtot un attīstīt pilsētas transporta infrastruktūru



Pilsētas sabiedriskā transporta nobraukums gadā, milj. km

attīstot transporta

3. Attīstīt mūsdienīgu satiksmes organizācijas sistēmu



Rekonstruētās tranzītielas, km

infrastruktūru un

4. Sekmēt integrētu transporta risinājumu ieviešanu un videi draudzīga transporta



Rekonstruētās maģistrālās ielas, km



Sakārtotās starpkvartālu un iekškvartālu ielas, sabiedriskā

konkurētspējīgus transporta
pakalpojumus

izmantošanu
5. Veicināt vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem transporta
infrastruktūrā

transporta maršrutu ielas, km


Veloceliņi, km



Modernizēto luksoforu skaits



Krustojumu caurlaidība (samazināts laiks krustojumu
šķērsošanai)



Ceļu satiksmes negadījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem



IKT risinājumi informācijas pieejamībai sabiedriskā
transporta pieturvietās



Cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem apmierinātība ar
vides pieejamību transporta infrastruktūrā
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Rīcībpolitika 5: Kvalitatīva un droša pilsētvide (RP5)
Uzdevumi
1. Sakārtot un attīstīt
dzīvojamo fondu, labiekārtot

Rīcības

Rādītāji

1. Attīstītjaunas dzīvojamās apbūves teritorijas ar mūsdienīgu infrastruktūru un
pakalpojumu pieejamību

 Migrācijas saldo

pilsētas teritoriju un rūpēties

2. Uzlabot ēku energoefektivitāti, vizuālo pievilcību un apkārtējo infrastruktūru

par drošu un videi draudzīgu

3. Nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un

dzīves telpu

m2 kopējās platības

4. Nodrošināt zaļo teritoriju pieejamību un attīstīt atpūtas vietu infrastruktūru

 Apgaismoto ielu īpatsvars, % no ielu kopgaruma

5. Uzlabot pilsētas apgaismojuma infrastruktūru un paplašināt apgaismojuma

 Automašīnu stāvvietu skaits publiskajos stāvlaukumos
 Rotaļlaukumu skaits

6. Izveidot autostāvvietas

 Videokameru skaits

7. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un rūpēties par iedzīvotāju un pilsētas viesu

 Teritoriju platība, ha, kurām samazināti plūdu draudi

drošību

 Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pieejama centralizētā

8. Pilnveidot virsūdeņu novadīšanas sistēmu un samazināt plūdu riskus
infrastruktūru kvalitatīvu

 Jaunuzbūvēto ekspluatācijā nodoto dzīvojamo ēku kopplatība,
 Skvēru, parku un iekšpagalmu labiekārtošanas darbi, m2

attīstību

sistēmu

2. Sakārtot un attīstīt publisko

 Iedzīvotāju skaits

9. Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu

ūdensapgāde
 Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pieejama centralizētā
kanalizācija

pieejamību

komunālo pakalpojumu

10. Paaugstināt dzeramā ūdens kvalitāti centralizētajā ūdensapgādē

 Šķiroto atkritumu apjoma īpatsvars

sniegšanai

11. Nodrošināt un pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu

 Dalītajā atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto mājsaimniecību

12. Nodrošināt kvalitatīvus centralizētās siltumapgādes pakalpojumus

īpatsvars
 Atjaunojamo energoresursu īpatsvars no kopējiem

13. Attīstīt un labiekārtot kapsētu teritorijas

energoresursiem pilsētas siltumapgādē
 Energoefektīvo dzīvojamo ēku skaits
 CO2 izmeši, t
 Pašvaldības e-pakalpojumu skaits
 Optiskajam tīklam pieslēgto pašvaldības institūciju skaits
 Pašvaldības publisko interneta pieejas punktu skaits
 Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejamo pašvaldības iestāžu
ēku skaits
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Rīcībpolitika 6: Pētniecība, inovatīva uzņēmējdarbība un industriālā attīstība (RP6)
Uzdevumi
1. Veicināt uzņēmējdarbības
attīstību, radot pievilcīgu
uzņēmējdarbības vidi un
paaugstinot uzņēmēju
inovatīvo kapacitāti

Rīcības
1. Radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai

 Komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits uz

2. Veicināt biznesa atbalsta institūciju attīstību un uzņēmēju, izglītības un pētniecības
institūciju sadarbību
3. Attīstīt publisko infrastruktūru (t.sk. ielas, inženierkomunikācijas) un publiskos
pakalpojumus (t.sk. sabiedrisko transportu) ražošanas, loģistikas un pārējās

pieaugumu ekonomikas
izaugsmē

 Darba vietu skaits pilsētā
 Jaunuzbūvēto ekspluatācijā pieņemto rūpnieciskās
ražošanas ēku un noliktavu kopplatība, m2

4. Veicināt inovatīvo / augsto tehnoloģiju uzņēmumu piesaisti

 Studentu skaits LLU

5. Veicināt industriālo parku, klāsteru, tehnoloģisko un kompetenču centru, loģistikas

 Doktorantu skaits LLU

parku izveidi un attīstību
pētniecības lomas

1000 iedzīvotājiem
 Apstrādes rūpniecības apgrozījums, Ls

uzņēmējdarbības vajadzībām

2. Veicināt zinātnes un

Rādītāji

 Aizstāvēto promocijas darbu skaits LLU

1. Veicināt zinātnes un pētniecisko darbu rezultātu komercializāciju inovatīvu un
konkurētspējīgu produktu attīstībai
2. Veicināt vienotas zinātniskās izpētes telpas attīstību zinātnieku, eksakto zināšanu un
tehnoloģiju apmaiņai pilsētas, t.sk. rūpniecības, konkurētspējas paaugstināšanai
3. Veidot uzņēmēju, izglītības, zinātnes un pētniecības institūciju un pašvaldību
sadarbības tīklus
4. Veidot sabiedrības izpratni par inovācijām, zinātnes un jauno tehnoloģiju lomu
iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanā
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8. Horizontālo prioritāšu ievērošana rīcībpolitikās
Šajā tabulā attēloti pasākumi, kādi paredzēti katras rīcībpolitikas ietvaros, lai nodrošinātu horizontālo prioritāšu īstenošanu.
Rīcībpolitikas/
Horizontālo prioritāšu

Energoefektīva pilsēta

Atvērta un pieejama pilsēta

ievērošana
Rīcībpolitika 1:

 Izglītības iestāžu energoefektivitāte

 Pieejamība izglītības pakalpojumiem

Izglītība mūža garumā un

 Vides un ilgtspējīgas sabiedrības izglītība

 Pieejamība izglītības iestādēm

konkurētspēja darba tirgū

 Vienādu iespēju pieeja izglītības pakalpojumiem
 Izglītības iestāžu sasniedzamība
 Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana jauniešiem
 Jauniešu līdzdalība pilsētas dzīvē
 Sociālā un etniskā integrācija
 Pilsoniskā līdzdalība

Laba pārvaldība
un informācijas sabiedrība
 Daudzveidīgas izglītības iespējas iedzīvotājiem
visa mūža garumā
 Darbaspēka sagatavošana atbilstoši darba tirgus
prasībām
 Sadarbība starp vispārizglītojošajām skolām,
profesionālās izglītības, augstākās izglītības
iestādēm un darba devējiem
 Informācijas pieejamība sabiedrībai un
sabiedrības iesaistīšana pilsētas aktivitātēs
 E-pakalpojumi izglītības jomā

Rīcībpolitika 2:

 Ēku energoefektivitāte

Veselības un sociālo

 Veselīga dzīvesveida veicināšana,

pakalpojumu kvalitāte un

dzīvesveida paradumu maiņa

pieejamība

 Pieejamība kvalitatīviem veselības un sociālajiem
pakalpojumiem visām lietotāju grupām

 Kvalitatīva veselības aprūpe
 Kvalitatīvi sociālie pakalpojumi

 Veselības un sociālo institūciju sasniedzamība

 E-pakalpojumi veselības jomā

 Veselīgs un aktīvs dzīvesveids

 Informācijas pieejamība sabiedrībai un

 Jauniešu līdzdalība pilsētas sociālajā dzīvē

sabiedrības iesaistīšana pilsētas aktivitātēs

 Sabiedrības līdzdalība
Rīcībpolitika 3:
Atpazīstams un

 Ēku energoefektivitāte

 Pieejamība kvalitatīviem kultūras, tūrisma un sporta
pakalpojumiem visām lietotāju grupām

 Nacionālas nozīmes attīstības centra kultūras un
sporta pakalpojumi

konkurētspējīgs

 Kultūras, tūrisma un sporta objektu sasniedzamība

 Pilsētas identitāte un mārketings

piedāvājums kultūras,

 Sociālā un etniskā integrācija

 Informācijas pieejamība sabiedrībai un

tūrisma un sporta jomās

 Veselīgs, aktīvs dzīvesveids un sports
 Jauniešu līdzdalība pilsētas sporta un kultūras dzīvē
 Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana jauniešiem
 Sabiedrības līdzdalība

sabiedrības iesaistīšana pilsētas aktivitātēs
 Informācijas tehnoloģiju risinājumi kultūras,
tūrisma un sporta jomās
 Radošo industriju attīstība
 Kultūras mantojuma saglabāšana, nākotnes
kultūras mantojuma radīšana
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Rīcībpolitikas/
Horizontālo prioritāšu

Energoefektīva pilsēta

Laba pārvaldība

Atvērta un pieejama pilsēta

un informācijas sabiedrība

ievērošana
Rīcībpolitika 4:

 Videi draudzīgs transports

Mobilitāte un pilsētas

 Videi draudzīgas uzpildes stacijas (t.sk.

sasniedzamība

elektromobiļiem)

 Mūsdienīga transporta infrastruktūra pilsētas
sasniedzamībai

 Integrēti transporta risinājumi
 Mūsdienīga satiksmes organizācijas sistēma

 Transporta pakalpojumu pieejamība

 Kvalitatīvi sabiedriskā transporta pakalpojumi

 Integrēti transporta risinājumi

 Informācijas pieejamība sabiedrībai un

 Vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

sabiedrības iesaistīšana pilsētas aktivitātēs

 Attīstīta velo infrastruktūra

 Informācijas tehnoloģiju risinājumi transporta

 Pieejamība publiskai telpai - publiskajiem pakalpojumiem,

 Informācijas pieejamība sabiedrībai un

jomā
Rīcībpolitika 5:

 Ēku energoefektivitāte

Kvalitatīva un droša

 Efektīva centralizētā siltumapgādes

pilsētvide

sistēma, kas izmanto atjaunojamos
energoresursus
 Alternatīvo resursu izmantošana
elektroapgādē
 Mūsdienīga pilsētas apgaismes sistēma
 Videi draudzīgs transports

pašvaldības dienestiem un sabiedriskajam transportam visām lietotāju grupām
 Zaļo teritoriju un atpūtas vietu pieejamība
 Kvalitatīvs publisko teritoriju apgaismojums
 Pieejamas autostāvvietas
 Dzīvojamās apbūves teritorijas ar mūsdienīgu
infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību

sabiedrības iesaistīšana pilsētas aktivitātēs
 Pašvaldības e-pakalpojumi administratīvā sloga
mazināšanai
 Vizuāli pievilcīga pilsēta ar atjaunotu
infrastruktūru
 Kvalitatīvi un daudzveidīgi komunālie
pakalpojumi
 Dažādu risku novēršana un pārvaldība
 Sabiedriskā kārtība un drošība
 Sabiedrības līdzdalība

Rīcībpolitika 6:

 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai

 Pilsētas ilgtspējīga attīstība

 Publisko pakalpojumu pieejamība

 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai

uzņēmējdarbība un

 Administratīvā sloga samazināšana

 Biznesa atbalsta institūcijas

industriālā attīstība

 Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība

 Attīstīta industriālo teritoriju infrastruktūra

Pētniecība, inovatīva

 Energoefektīvas un videi draudzīgas
tehnoloģijas

uzņēmējdarbības vajadzībām
 Jauniešu līdzdalība pilsētas ekonomiskajā dzīvē
 Inženierkomunikāciju pieslēgumi un publiskā
infrastruktūra uzņēmējdarbības vajadzībām
 Nacionālas nozīmes zinātniskās darbības telpa brīvai
zinātnieku, eksakto zināšanu un tehnoloģiju apmaiņai

 Uzņēmēju, izglītības, zinātnes un pētniecības
institūciju sadarbība
 Inovācijas procesi un jaunu produktu radīšana
 Informācijas pieejamība par zinātnes un
pētniecības rezultātiem, labās prakses
piemēriem, uzņēmumu darbību, darbavietām
 Uzņēmēju iesaistīšana pilsētas mārketinga un
sabiedriskajās aktivitātēs
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9. Jelgavas pilsētas perspektīvā sadarbība

Jelgavas pilsētas attīstībai nepieciešamā sadarbība rīcībpolitiku ietvaros:

 ar Jelgavas sadraudzības pilsētām, Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām,
Jūrmalu, Rīgu, tūrisma institūcijām un uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu

RP1: Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū

sniedzēju kapacitātes un kvalifikācijas paaugstināšanai, mērķtiecīga tūrisma

 ar Zemgales plānošanas reģiona un citām Latvijas pašvaldībām mūžizglītības un

mārketinga un kompleksa tūrisma produktu piedāvājuma attīstībai, t.sk. kopīgu

interešu izglītības pakalpojumu attīstībai;

tūrisma maršrutu, tūrisma infrastruktūras attīstībai un tādu tūrisma resursu, kā

 ar darba devējiem prakses un darba vietu jauniešiem, t.sk. ar speciālām

salas, upes, zaļās teritorijas, izmantošanai;

vajadzībām, nodrošināšanai;

 ar uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un Lielupes baseina pašvaldībām

 ar Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, darba devējiem un nozaru

tūrisma piedāvājuma izveidošanai upju izmantošanai;

asociācijām profesionālās izglītības programmu, e-mācību materiālu izstrādē un

 ar uzņēmējiem industriālā mantojuma iekļaušanai tūrisma piedāvājumā;

aprobācijā;

 ar Zemgales plānošanas reģiona muzejiem Zemgales restaurācijas centra

 ar Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām un darba devējiem pedagogu

izveidei;

profesionālās kompetences paaugstināšanā (pieredzes apmaiņa, semināri,

 ar Latvijas Amatniecības kameru, amatnieku apvienībām, profesionālās

vasaras nometnes);

izglītības iestādēm, tūrisma organizācijām, kultūras iestādēm Amatu mājas
izveidē;

RP2: Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība

 ar uzņēmējiem, pieguļošo teritoriju un citām pašvaldībām velobraucējiem
draudzīgas vides attīstībai;

 ar Ozolnieku novada pašvaldību veco ļaužu aprūpes pakalpojumu attīstībai un

 ar uzņēmējiem naktsmītņu piedāvājuma klāsta pilnveidošanai un dažādošanai

daudzfunkcionāla sociālās aprūpes centra izveidei;

(treilera parka vietas izveidošana pilsētas teritorijā; telšu novietnes izveidošana

 ar Jelgavas novada pašvaldību garīgi slimo personu aprūpes pakalpojumu

pilsētas teritorijā; pansiju tipa nakšņošanas pakalpojumu apzināšana);

nodrošināšanai;
 ar Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām un veselības aprūpes institūcijām
veselības veicināšanas sistēmas attīstībai;

RP4: Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība
 ar kaimiņu pašvaldībām veloceliņu tīkla attīstībai, veidojot velosatiksmi kā

RP3: Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras, tūrisma un
sporta jomās

alternatīvu pārvietošanās veidu veselīga dzīvesveida un tūrisma attīstības

 ar Ozolnieku un Jelgavas novadiem dabas lieguma "Lielupes palieņu pļavas"

 ar Lielupes baseina pašvaldībām ūdens transporta attīstībai tūrisma, rekreācijas

veicināšanai;
vajadzībām un kravu pārvadājumiem;

apsaimniekošanai, tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai dabas

 ar uzņēmējiem multimodāla satiksmes mezgla izveidei pie dzelzceļa stacijas un

lieguma teritorijā;

autostāvlaukumu attīstībai pilsētas teritorijā;
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 ar VAS „Latvijas dzelzceļš”, AS „Pasažieru vilciens”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” un Satiksmes ministriju Jelgavas pilsētas
ārējās sasniedzamības nodrošināšanai un uzlabošanai;
RP5: Kvalitatīva un droša pilsētvide
 ar pilsētai pieguļošo teritoriju pašvaldībām kvalitatīva dzeramā ūdens apgādes,
atkritumu apsaimniekošanas, apbedīšanas pakalpojumu attīstībai;
 ar citām pašvaldībām Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras darbības
attīstībai;
 ar

zemju

un

dzīvokļu

īpašniekiem

daudzdzīvokļu

māju

iekšpagalmu

labiekārtošanai un atpūtas vietu izveidošanai pilsētā;
 ar Zemgales

plānošanas reģiona iestādēm un organizācijām,

pagastu

pārvaldēm civilās aizsardzības un civilās aizsardzības apziņošanas sistēmas
attīstībai;
 ar Zemgales plānošanas reģionu ģeogrāfiskās informācijas sistēmas attīstīšanai
pašvaldību teritorijas plānošanai;
 ar

valsts

pārvaldes

institūcijām

bijušā

Pārlielupes

cietuma

teritorijas

revitalizācijai un attīstībai sabiedrisko un pārvaldes funkciju realizēšanai;
RP6: Pētniecība, inovatīva uzņēmējdarbība un industriālā attīstība
 ar uzņēmējiem, Satiksmes ministriju, VAS „Latvijas dzelzceļš” intermodāla
transporta pasažieru apmaiņas punkta – dzelzceļa pieturvietas izveidei Aviācijas
ielas un Langervaldes ielas industriālajā teritorijā;
 ar Jelgavas, Ozolnieku novadiem un citām Zemgales plānošanas reģiona
pašvaldībām jauna lauksaimniecības preču tirgus izveidei;
 sadarbības tīklu izveide ar uzņēmējiem, izglītības, zinātnes un pētniecības
institūcijām un pašvaldībām inovāciju, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei un
komercializācijai;
 industriālo zonu attīstīšana sadarbībā ar pieguļošo teritoriju pašvaldībām.
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10. Sasaiste ar Eiropas Savienības, nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentiem

Stratēģija „Eiropa 2020”
Jelgavas pilsētas attīstības programma

Gudra izaugsme
(veicinot zināšanas,
inovāciju, izglītību un
digitālo sabiedrību)

Ilgtspējīga izaugsme (padarot
ražošanu efektīvāku resursu
izmantošanas ziņā, vienlaikus
uzlabojot konkurētspēju)

Iekļaujoša izaugsme (palielinot
iesaisti darba tirgū, uzlabojot iemaņu
apguvi un pastiprinot cīņu pret
nabadzību)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū

X

X

X

Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība

X

2014-2020

Ekonomikas pārvaldība
(nostiprinot ekonomikas
programmu, finanšu sektorus
un eirozonu)

Stratēģiskie mērķi
Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs un radošs
iedzīvotājs
Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un jauninājumu
centrs
Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi

X

Rīcībpolitikas

Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras, tūrisma

X

X

X

Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība

X

X

Kvalitatīva un droša pilsētvide

X

Pētniecība, inovatīva uzņēmējdarbība un industriālā attīstība

X

un sporta jomās

X
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Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Jelgavas pilsētas attīstības programma
2014-2020

Ieguldījumi
cilvēkkapitālā

Paradigmas
maiņa
izglītībā

Inovatīva un
ekoefektīva
ekonomika

X

X

X

Daba kā
nākotnes
kapitāls

Nacionālais attīstības plāns 2014-2020

Telpiskās
attīstības
perspektīva

Inovatīva
pārvaldība un
sabiedrības
līdzdalība

Kultūras
telpas
attīstība

Cilvēka
drošumspēja

Tautas
saimniecības
izaugsme

Izaugsmi
atbalstošas
teritorijas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stratēģiskie mērķi
Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs
un radošs iedzīvotājs
Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un
jauninājumu centrs

X

Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rīcībpolitikas
Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba
tirgū
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība
Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums
kultūras, tūrisma un sporta jomās

X

X

X

X
X

X

X

Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība

X

Kvalitatīva un droša pilsētvide

X

X

X

X

X

X

X

X

Pētniecība, inovatīva uzņēmējdarbība un
industriālā attīstība

X

X
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Zemgales plānošanas reģiona attīstības

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006-2026

Zemgales attīstības centru
telpiskā ekonomika sekmē
līdzsvarotu reģiona sociāli
ekonomisko attīstību

Zemgales lauku teritoriju līdzsvarotu
attīstību sekmē efektīvi, tirgus orientēti,
vidi saudzējoši, konkurētspējīgi
uzņēmumi, zemnieku saimniecības,
saglabājot reģionam raksturīgo kultūrvidi
un ainavu, kas nodrošina cilvēkam
kvalitatīvu dzīves vidi

Kvalitatīva
infrastruktūra
nodrošina reģiona
attīstību un
konkurētspēju

Izglītots, radošs
un
konkurētspējīgs
cilvēks

Zināšanu
ekonomikas
attīstība

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jelgavas pilsētas attīstības programma
2014-2020

programma 2008-2014

Kvalitatīva
dzīves vide

Stratēģiskie mērķi
Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs
un radošs iedzīvotājs
Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un
jauninājumu centrs
Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi

X

X

X

Rīcībpolitikas
Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība

X

X

X

Kvalitatīva un droša pilsētvide

X

tirgū
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība
Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums
kultūras, tūrisma un sporta jomās

Pētniecība, inovatīva uzņēmējdarbība un
industriālā attīstība

X

X
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X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

JELGAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020
Stratēģiskā daļa un rīcības plāns

11. Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtība
Attīstības programmas īstenošanas progresa analīzei atbildīgā struktūrvienība
sadarbībā ar pašvaldības institūcijām sagatavo trīs gadu uzraudzības ziņojumu. Lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, apmierinātību un priekšlikumus dažādās ar
pašvaldības darbību saistītajās jomās un pilsētas attīstības jautājumos, pašvaldība
organizē iedzīvotāju aptauju.

Jelgavas pilsētas pašvaldība ir atbildīga par attīstības programmas īstenošanu
politiskajā un izpildvaras līmenī. Lai nodrošinātu koordinētu rīcību, resursu un
vajadzību savstarpēju sasaisti, attīstības programma tiek izmantota pašvaldības
ikgadējā budžeta sastādīšanā.
Investīciju plāns ir attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto rīcībpolitiku
mērķu sasniegšanas instruments. Investīciju plānā attēlotas pašvaldības attīstību
veicinošās projektu idejas vai projekti, kuri tiek izstrādāti un ieviesti, pamatojoties
uz nosprausto stratēģiju. Projektu īstenošanai paredzēts piesaistīt pašvaldības,
valsts, Eiropas Savienības un citus finanšu resursus. Projektus īsteno pašvaldība
sadarbībā ar citām pilsētas attīstībā ieinteresētajām pusēm, saskaņā ar ieviešanas
brīdī esošo situāciju un resursu pieejamību, kā arī pieprasījumu un piedāvājumu.

Attīstības programmas aktualizēšana var notikt pēc vajadzības, bet ne biežāk kā
reizi trīs gados. Investīciju plānu kā attīstības programmas sastāvdaļu, nemainot
attīstības programmu, aktualizē katru gadu, ņemot vērā pašvaldības budžetu
kārtējam gadam.
Balstoties uz attīstības programmas īstenošanas progresu un projektu
sasniegtajiem rezultātiem, tiks veikts situācijas novērtējums, kura rezultāti būs
pamats pilsētas attīstības plānošanai nākamajam periodam.

Attīstības programmas īstenošanu uzrauga Jelgavas pilsētas domes vadība un
koordinē
Jelgavas
pilsētas
pašvaldības
administrācijas
Attīstības
un
pilsētplānošanas pārvalde (turpmāk tekstā – atbildīgā struktūrvienība).
Katras rīcībpolitikas īstenošanai Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs izveido
stratēģisko darba grupu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot valsts institūciju,
nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvjus.
Attīstības programmas īstenošanas novērtēšanai ir izvēlēti uzraudzības rādītāji
rīcībpolitiku un investīciju plāna līmenī, par kuru īstenošanu ik gadu atbildīgajai
struktūrvienībai informāciju sniedz atbildīgie par rīcībpolitiku īstenošanu. Līdz
kārtējā gada 1.oktobrim atbildīgā struktūrvienība sagatavo pārskatu par iepriekšējo
pārskata gadu, kurā iekļauj informāciju par attīstības programmas īstenošanas
gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Pārskats tiek iesniegts Jelgavas pilsētas domes
deputātiem informācijai un publicēts pašvaldības mājas lapā.
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Pielikumi
Pielikums Nr.1. Vīzija, stratēģiskie mērķi, rīcībpolitikas, uzdevumi un horizontālās prioritātes

JELGAVA 2020:Jelgavnieki dzīvo drošā un attīstītā Eiropas pilsētā ar augstu dzīves kvalitāti. Jelgava ir nacionālas nozīmes attīstības
centrs Zemgales plānošanas reģionā, kurā koncentrējas izglītības, pētniecības un jauninājumu potenciāls, kas dod pozitīvu ilgtspējīgas
attīstības stimulu reģiona un valsts attīstībai kopumā. Jelgavā ir dinamiska, uz zināšanām balstīta ekonomika, plašas izglītības iespējas,
labvēlīga sociālā vide un aktīva kultūras un sporta dzīve. Pilsētas iedzīvotāju ienākumi un labklājība pieaug katru gadu.

Vīzija
Vīzija

Stratēģiskie
Stratēģiskie
mērķi
mērķi

Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs un
radošs iedzīvotājs

Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un
jauninājumu centrs

Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi

Horizontālās
prioritātes

Laba pārvaldība un informācijas sabiedrība

Energoefektīva pilsēta

Atvērta un pieejama pilsēta

Laba pārvaldība un informācijas sabiedrība

Izglītība mūža
garumā un
konkurētspēja darba
tirgū

Rīcībpolitikas

1.

Rīcībpolitikas
uzdevumi
2.

3.

Izveidot ekonomiski
efektīvu, attīstību
veicinošu izglītības
iestāžu tīklu
Paaugstināt izglītības
pakalpojumu kvalitāti
un attīstīt
izglītojamajiem
radošas personības
īpašības un sociālās
iemaņas
Veidot mērķtiecīgu
sadarbību starp
vispārizglītojošajām
skolām, profesionālās
izglītības, augstākās
izglītības iestādēm,
darba devējiem un
vecākiem

Veselības un sociālo
pakalpojumu
kvalitāte un
pieejamība

Atpazīstams un
konkurētspējīgs
piedāvājums
kultūras, tūrisma un
sporta jomās

1.

1.

2.

Nodrošināt
kvalitatīvus un
pieejamus veselības
aprūpes
pakalpojumus
Nodrošināt
kvalitatīvu sociālo
pakalpojumu
pieejamību un
nepieciešamo
sociālo palīdzību
iedzīvotājumiem

2.

3.

Nodrošināt
daudzveidīgu un
kvalitatīvu kultūras
piedāvājumu

Pētniecība, inovatīva
uzņēmējdarbība un
industriāla attīstība

Kvalitatīva un droša
pilsētvide

1.

1.

Nodrošināt
daudzveidīgu un
kvalitatīvu sporta un
aktīvās atpūtas
piedāvājumu
Nodrošināt
kvalitatīvus un
daudzveidīgus
tūrisma
pakalpojumus, t.sk.
izmantojot dabas un
kultūrvēsturiskā
mantojuma unikālās
iespējas
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2.

Veicināt
uzņēmējdarbības
attīstību, radot
pievilcīgu
uzņēmējdarbības
vidi un paaugstinot
uzņēmēju
inovatīvo
kapacitāti
Veicināt zinātnes
un pētniecības
lomas pieaugumu
ekonomikas
izaugsmē

2.

Sakārtot un attīstīt
dzīvojamo fondu,
labiekārtot pilsētas
teritoriju un
rūpēties par drošu
un videi draudzīgu
dzīves telpu
Sakārtot un attīstīt
publisko
infrastruktūru
kvalitatīvu
komunālo
pakalpojumu
sniegšanai

Mobilitāte un pilsētas
sasniedzamība

1.

Nodrošināt pilsētas
iekšējo un ārējo
sasniedzamību,
attīstot transporta
infrastruktūru un
konkurētspējīgus
transporta

