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Šajā izdevumā apkopoti pašvaldības īstenotie Eiropas Savienības un 
citu ārvalstu finanšu avotu atbalstītie projekti, kurus pašvaldība 
īstenojusi, lai uzlabotu pilsētas iedzīvotājiem pieejamās 
infrastruktūras - ceļu, ūdensvada, kā arī pakalpojumu kvalitāti  - 
izglītībai, veselības un sociālajai aprūpei.  
 
Pamatinformācija apkopota par projektiem, par kuru ieviešanu 
atbildīga ir bijusi Jelgavas pilsētas dome un materiāls aptver laika 
posmu no 2005.gada līdz 2011.gadam.   
 
Materiālā nav iekļauti pašvaldības iestāžu īstenotie projekti, jo tas 
ievērojami palielinātu materiāla apjomu un tādā gadījumā 
izdevumam būtu piemērotāks cits formāts. Izņēmums ir divi 
projekti, kuri īstenoti komunālās saimniecības jomā – sakārtojot 
ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, jo, kaut 
arī par to ieviešanu tiešā veidā pašvaldība nebija atbildīga, to 
finansiālais ieguldījums un ietekme uz pilsētas infrastruktūras 
sakārtošanu ir tik nozīmīga, ka pelnījusi īpašu pieeju.   
 
Dokumenta sagatavošanu finansēja Eiropas Sociālais fonds 
pašvaldībai īstenojot projektu „Jelgavas pilsētas pašvaldības 
kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā”. Par materiāla 
saturu atbild Jelgavas pilsētas dome.       
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Logotipu skaidrojumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības pārejas programma (2006-2007)   

Eiropas Savienības programma "Inteliģentā enerģija Eiropai" 

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts  

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds  

Kohēzijas fonds  

Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.- 

2013. gadam 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam 

Eiropas Sociālais fonds 

Atbalsts Polijas un Ungārijas ekonomikas rekonstrukcijai  

Norvēģijas valdības finanšu instruments 

Sabiedrības integrācijas fonds  

Eiropas Reģionālās attīstības fonds  

Baltijas jūras reģiona kaimiņattiecību programma Interreg III B   
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1. IZGLĪTĪBA  

Izglītības aprīkojums, infrastruktūra 

 
(01.2010.-10.2012.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 309 071 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

-  LVL 

ERAF finansējums: 309 071 LVL 
  
  

 
Projekta mērķis - uzlabot izglītības kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot izglītības iestādes ar 
efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru. 
 
Rezultāti: 

 Ierīkoti datortīkli 9 Jelgavas pilsētas skolās: Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, Jelgavas 
Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 1.ģimnāzijā, Jelgavas 4.vidusskolā, Jelgavas 3.pamatskolā, 
Jelgavas 5.vidusskolā, Jelgavas 6.vidusskolā, Jelgavas 2.pamatskolā, Jelgavas 
4.pamatskolā.  

 Izglītības iestādes būs apgādātas ar jauniem 366 stacionārajiem datoriem, 8 portatīvajiem 
datoriem un 4 multimediju kabinetu aprīkojumiem. 
 

 
 
 
 
  

Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā 
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(01.08.2010. - 30.12.2011.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 1 286 819 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

153 131 LVL 

ERAF finansējums: 1 106 664 LVL 
Valsts finansējums: 27 023 LVL 

  

 
Projekta mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot 
skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu divās prioritārajās profesionālās 
izglītības programmās, tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības 
programmu piedāvājumu Zemgales plānošanas reģionā. 
 
Rezultāti:  

 Rekonstruēta maizes un miltu konditorejas izstrādājumu ražošanas darbnīca un izveidota 
degustācijas zāle, 211,02 m2; 

 Rekonstruēta maizes un miltu konditorejas izstrādājumu teorijas klase un mācību 
laboratorija, 110,1 m2; 

 Rekonstruētas metālapstrādes darbnīcas, 293,7 m2; 

 Renovēts rasēšanas kabinets, 31,80 m2; 

 Rekonstruēti dabas zinātņu kabineti, 366,10 m2; 

 Iegādāti programmējamie CNC darbagaldi un tiem nepieciešamie instrumenti; 

 Iegādāta frēzmašīna virpošanas-frēzēšanas darbnīcai; 

 Iegādātas iekārtas un piederumi dabaszinātņu kabinetiem; 

 Iegādāts IKT aprīkojums datorklasei, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu ražošanas 
darbnīcai un degustācijas zālei, bibliotēkai – lasītavai; dabaszinātņu kabinetiem; 

 Iegādātas mēbeles renovētajām telpām 

 Iegādāts profesionāls virtuves aprīkojums maizes un miltu konditorejas izstrādājumu 
ražošanas darbnīcai un degustācijas zālei. 

 

  

Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 
uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā 
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(01.2010. - 12.2010.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 285 606 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: -  LVL 
Pašvaldības saistītās izmaksas: 13 352 LVL  

ERAF finansējums: 272 254 LVL 
  

 
Projekta mērķis - uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, uzlabojot trīs 
speciālo izglītības iestāžu infrastruktūru Jelgavas pilsētā: Jelgavas 1.speciālajā 
internātpamatskolā, Jelgavas speciālajā internātpamatskolā un Jelgavas speciālajā pamatskolā. 
 
Rezultāti: 
Jelgavas 1.speciālajā internātpamatskolā: 

 renovēta skolas sporta zāle; 

 renovēta pāreja starp skolas korpusiem; 

 rekonstruēta pāreja uz skolas ēdamzāli; 

 skolas ēdamzāles remonts;  
 
Jelgavas speciālajā internātpamatskolā: 

 veikta logu rāmju nomaiņa; 

 nomainīts mācību korpusa jumts; 

 renovēta skolas aktu zāle; 

 veikta mācību korpusa fasādes renovācija; 

 nomainītas mācību korpusa ārdurvis;  
 
Jelgavas speciālajā pamatskolā: 

 veikta logu rāmju nomaiņa; 

 renovēta skolas sporta zāle; 

 veikta 1.stāva koridora grīdas seguma atjaunošana.   
 
 
 

   

Jelgavas pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana 
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(04.2009.- 03.2011.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 381 981 LVL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pašvaldības finansējums: 40 108 LVL 
ERAF finansējums: 324 684 LVL 

Valsts finansējums: 17 189 LVL 
  

 
Projekta mērķis - uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātņu (ķīmijas, fizikas un bioloģijas) un 
matemātikas mācību priekšmetos vispārējās vidējās izglītības posmā un nodrošināt šo mācību 
priekšmetu pilnvērtīgas apguves iespējas. 
 
Rezultāti: 
Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas 6. vidusskolā un Spīdolas ģimnāzijā tika 
veiktas sekojošas aktivitātes: 

 Tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanas un ekspluatācijas nodrošināšanai 
2009.gadā veikti renovācijas darbi dabaszinātņu un matemātikas mācību kabinetos;  

 Veikta iekārtu, piederumu, aprīkojuma, instrumentu, uzskates materiālu, mēbeļu, 
tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana sekojošu mācību priekšmetu kabinetos: ķīmija, fizika, 
bioloģija, matemātika  

 katrā izglītības iestādē izveidotas 25 datorizētas darbavietas minētajos mācību priekšmetos 
Iegādāti mācību materiāli un programmatūras. 

 

  

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs 
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Izglītības kvalitātes uzlabošana 

 
(05.2009.- 08.2013.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 321 891 LVL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

- LVL 

ESF finansējums: 321 891 LVL 
  
  

 
Projekta mērķis - uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt 
jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju. 
 
Rezultāti: 
Mērķstipendiju piešķir visās specialitātēs, ja audzēknis ievēro šādus nosacījumus: 

 ikmēneša sekmju vērtējumā visos mācību priekšmetos audzēkņa sasniegums ir novērtēts 
vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts; 

 audzēknim nav neattaisnotu mācību stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk par 
divām mācību stundām vienā mācību nedēļā; 

 audzēknis veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā 
atvaļinājumā. 

 
Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam pirmā kursa izglītojamajam ir no 10 līdz 20 latiem; 
otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem no 20 līdz 50 latiem mēnesī. Mērķstipendiju piešķir 
konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu rezultātus un stundu apmeklētību. 
  
 
  

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana 
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(09.2009. – 03.2012.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 511 087 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

- LVL 

ESF finansējums: 511 087 LVL 
  
  

 
 
Projekta mērķis - veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un 
profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. 
 
Rezultāti: 
Projekta laikā tiek realizētas sekojošas aktivitātes:  

 Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo 
mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai 
pašnodarbinātību. 

 Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai. 

 Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē 
strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās 
pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi 
novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 

 
 
  

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos 
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(08.2006. – 05.2007.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 20 435 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: -  LVL 
ESF finansējums: 15 326 LVL 

Valsts finansējums 5 109 LVL 
  

 
 
Projekta mērķis - sniegt atbalstu pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanai speciālajā 
izglītībā, veicinot izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.  
 
Rezultāti: 
 

 izstrādātas un licencētas B1 un B2 kursu programmas: 

 B1(36.st.) – Pedagoģiskā procesa organizācija izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ( ar 
skoliozi un kustību traucējumiem) mācību un rehabilitācijas procesā. 

 B2(72.st.) – Speciālās izglītības psiholoģiskie aspekti un jaunākās metodes mācību, 
audzināšanas un rehabilitācijas procesa organizēšanā ( bērniem ar skoliozi un kustību 
traucējumiem). 

 Programmu noklausījās 40 pedagogi no Jelgavas 1. sanatorijas internātskolas un 3 Jelgavas 
speciālās skolas pedagogi. 

 36 Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas skolotāji ieguva speciālās pamatizglītības 
skolotāja sertifikātu. 
 

 
 

  

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveides kursu speciālā izglītībā 
programmas izstrāde un realizācija 
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(08.2006. – 06.2007.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 30 940 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: - LVL 
ESF finansējums: 23 205 LVL 

Valsts finansējums: 7 735 LVL 
  

 
Projekta mērķis - paaugstināt pedagogu profesionālo meistarību audzināšanas darbā, veicinot 
skolēnu starpkultūru mācīšanos un izglītības atklātās telpas veidošanos.  
 
Rezultāti: 
 

 Izstrādāta pētījumu metodika un instrumentārijs,  

 Veikts pētījums „Personības veidošanos ietekmējošo faktoru analīze” kurā piedalījās 
Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 1. ģimnāzijas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. 
vidusskolas pedagogi, skolēni un vecāki. 

 Publicēti zinātniskie raksti par pētījuma antropoloģiskajiem, kulturoloģiskajiem un 
sociālajiem aspektiem un rezultātiem. 

 Izstrādātas un iespiestas “Pedagoģiskās vadlīnijas 7. – 9. klašu skolēnu audzināšanai”.  

 Izstrādāti ieteikumi klases audzinātāja sadarbībai ar klases mācību priekšmetu skolotājiem,  
lai palīdzētu skolēniem individuālās izaugsmes programmas veidošanā, 

 Balstoties uz pētījumu „Personības veidošanos ietekmējošo faktoru analīze” un 
„Pedagoģiskajām vadlīnijām 7. – 9. klases pusaudžu audzināšanā” izstrādāta un īstenota 
pedagogu tālākizglītības programma un apmācīti 50 pedagogi.  

 

 
  

Skolotāju profesionālās meistarības pilnveides programmas 
izstrāde un ieviešana Jelgavā 
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(09.2005. – 09.2006.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 234 630 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

-  LVL 

PHARE finansējums: 234 630 LVL 
  
  

 
Projekta mērķis - uzlabot profesionālās, augstākās profesionālās izglītības un tālākizglītības 
kvalitāti pārtikas nozarē atbilstoši nozares darba tirgus prasībām un saskaņā ar Latvijas izglītības 
attīstības koncepciju, tādējādi nodrošinot mūsdienu tirgus prasībām atbilstošu kvalificētu 
speciālistu sagatavošanu un veicinot nodarbinātības pieaugumu pārtikas nozarē jautājuma 
risinājumu, kā arī reģiona un valsts sociālo un ekonomisko attīstību kopumā. 
 
Rezultāti 

 izstrādātas IV līmeņa nepilna laika mācību programmas Kandavas un Smiltenes tehnikumos 
viesnīcu un ēdināšanas servisa programmās; 

 izstrādāti standartu V līmeņa programmai „Sabiedriskās ēdināšanas tehnologs un 
organizators”; 

 izstrādāta tālākapmācības programmas pārtikas tehnoloģiju jomā; 

 izstrādāta profesionālās pilnveides programmas pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas 
speciālistiem; 

 īstenota publicitātes un reklāmas kampaņas veikšana studentu piesaistei izstrādātajās 
programmās; 

 izstrādāto programmu e-tālmācības iespēju lietderības izpēte Latvijas reģionos; 

 perspektīvo segmentu apzināšana pārtikas nozarē Eiropas ietvaros; 

 sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumos strādājošo sertifikācijas 
izstrāde; 

 labas higiēnas un paškontroles (HACCAP) prakses vadlīniju un rokasgrāmatas izstrādāšana 
un izdošana pielietošanai sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumos; 

 starptautiskas konferences organizēšana Latvijas un Eiropas Zinātnes un Tehnoloģiju parku 
speciālistiem. 

 
  

Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības 
veicināšana Latvijas reģionos 
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Izglītības pieejamība 

 
(10.2005. – 06.2008.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 325 010 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: - LVL 
ESF finansējums: 260 008 LVL 

Valsts finansējums: 65 002 LVL 
  

 
Projekta mērķis - uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Zemgales reģionā.  
 
Rezultāti:  

 Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju 
asociāciju izstrādātas un e-apmācību metodei pielāgotas divas 3.kvalifikācijas līmeņa 
profesionālās tālākizglītības programmas:  

 „Datorsistēmu tehniķis”, 

 „Programmēšanas tehniķis”.  

 Apmācību procesa nodrošināšanai mērķa grupai – cilvēkiem ar invaliditāti - nodrošināts 
datoraprīkojums ar interneta pieslēgumu,  

 Uzņēmējiem organizēts  8 semināru cikls „Invalīdu nodarbināšanas aspekti”, 

 13 izglītojamie ieguva trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni profesionālās tālākizglītības 
programmā „Datorsistēmu tehniķis”, 

 23 izglītojamie ieguva trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni profesionālās tālākizglītības 
programmā „Programmēšanas tehniķis”. 

 
  
 
  

Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem 
Zemgales reģionā  



 
© Jelgavas pilsētas dome, 2012   Lapa 17 no 68 

 

 
(08.2007.-06.2008.)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 62 651 LVL 

 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

9 398 LVL 

ESF finansējums: 53 253 LVL 
  
  

 
 
Projekta mērķis - dažādu mācību procesu traucējošu faktoru ietekmes mazināšana un pārvarēšana 
pedagoģisko korekcijas programmu attīstības un inovatīvu mācību kursu izveides ceļā. 
 
Rezultāti: 

 Izveidots interaktīvs mācību atbalsta līdzeklis "Iepazīsti sevi un pasauli". Apmācību 
programmā tika iekļautas 4 tematiskās jomas: "Datorzinības", "Sociālo prasmju attīstīšana", 
"Telpiskās un loģiskās domāšanas attīstīšana", "Karjeras izglītība".  

 Veikta Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas pedagogu un Jelgavas reģionālā 
pieaugušo izglītības centra speciālistu apmācība darbam ar e-mācību sistēmu un mācību 
materiālu veidošanas rīkiem un skolēnu apmācība sistēmas lietošanā. 

 
 

  

Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija 
pedagoģiskās korekcijas programmās  
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2. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
 

 
(09.2006. – 05.2008.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 71 178 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: -  LVL 
ESF finansējums: 56 942 LVL 

Valsts finansējums: 14 236 LVL 
  

 
Projekta mērķis - novērst vientuļo vecāku, nepilngadīgo grūtnieču un jauno māmiņu sociālo 
atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā un darba dzīvē. 
 
Rezultāti 

 izveidoti un ieviesti jauni sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, nodrošinot īslaicīgu 
diennakts uzturēšanās iespēju krīzes situācijā nonākušajiem vientuļajiem vecākiem.  

 Rehabilitācijas pakalpojums tiek piedāvāts Jelgavā un Zemgales reģionā dzīvojošām, krīzē 
nonākušām vientuļām, nepilngadīgām grūtniecēm, jaunām māmiņām, kurām trūkst 
atbalsta, jo mazuli gaida vai audzina vienas, ir materiālas grūtības, nepabeigta izglītība. 

 
Projekta aktivitātes bija vērstas uz vecāku, kas audzina bērnus bez atbalsta, dzīves apstākļu un 
sociālās situācijas uzlabošanos, radot iespēju tiem veidot sociālas iemaņas, attīstīt pašapziņu un 
pašiniciatīvu, turpināt mācības, profesionāli augt un konkurēt darba tirgū. 
 
 

Ar jaunu dzīvību ceļā uz jaunu dzīvi 
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(2005.)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 65 500 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

- LVL 

ERAF finansētā Veselības ministrijas 
“Nacionālā programma veselības 

aprūpes jomā 2004. - 2006. gadam”  
finansējums: 

65 500 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana. 
 
Rezultāti:  

 neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, 
lai paaugstinātu pakalpojuma pieejamību Jelgavas pilsētas, Jelgavas rajona un Zemgales 
reģiona iedzīvotājiem. 

 Efektīva palīdzības sniegšana pirmshospitālajā un hospitālajā periodā Jelgavas pilsētas 
slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kā arī nodrošināta plaša apjoma, kvalitatīva, mūsdienu 
prasībām atbilstoša neatliekamā medicīniskā palīdzība operāciju blokā un reanimācijas 
nodaļā. 

 

  

ES direktīvām un iedzīvotāju teritoriālajām vajadzībām 
atbilstošu ārstniecisko aprīkojumu un ierīču kvalitatīvas 
NMP slimnīcas etapā nodrošināšanai iegāde 
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3. KULTŪRA UN SPORTS 

 
(10.2010. – 05.2012.)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 152 741 LVL 

 

Partneru finansējums: 11 199 LVL 
Pašvaldības finansējums: 11 712 LVL 

ERAF finansējums: 129 830 LVL 
  

 
Projekta mērķis - veicināt Jelgavas un Šauļu reģionu pievilcību iedzīvotāju un viesu vidū, uzlabojot 
un palielinot sporta un kultūras pasākumu daudzveidību, iesaistot pasākumos jauniešus un citus 
sabiedrības locekļus no abām pašvaldībām. 
 
Rezultāti: 

 organizētas divas sporta spēles Šauļos un vienas Jelgavā,  

 uzlabota materiāli tehniskā bāze kultūras un sporta pasākumu organizēšanai gan Šauļu gan 
Jelgavas pašvaldībās, 

 organizēts Metāla skulptūru festivāls un ledus skulptūru meistardarbnīcas māksliniekiem no 
Lietuvas un Latvijas. 

 
 

   
 
  

Šauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un 
sporta dzīves pilnveidošanā 
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(11.2006. - 08.2007.)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 46 845 LVL 

 

ERAF finansējums: 35 134 LVL 
t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības  

projekta daļas budžets: 
3 638 LVL 

Pašvaldības aģentūras “Kultūra” 
līdzfinansējums: 

4 884 LVL 

Šauļu pilsētas domes 
līdzfinansējums 

3 189 LVL 

 
 
Projekta mērķis - veicināt ilgtspējīgu starpinstitucionālo sadarbību un sabiedriskās aktivitātes 
Latvijas un Lietuvas iedzīvotājiem kultūras jomā. 
 
Rezultāti: 

 izstrādāts pārrobežu sadarbības modelis kultūras jomā; 

 sagatavots un īstenots  kultūras kopprojekts – mūzikls „Paldies Saule!” 

 mūzikla izrādes bija pieejamas Jelgavas un Šauļu pilsētas iedzīvotājiem.  
 
 

Projekta aktivitāšu rezultātā tika stiprināta kultūras institūciju vadības kapacitāte. Iesaistoties un 
vadot diskusiju forumus uzlabojās institūciju izpratne un radās jaunas idejas par kopīgu 
kopprojektu realizāciju. 
 
 

  

„Kultūra bez robežām” 
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4. PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA UN ADMINISTRATĪVĀS 
KAPACITĀTES UZLABOŠANA 

 

 
(16.11.2010.-10.2013) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 28 000 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

- LVL 

ESF finansējums: 28 000 LVL 
  

 
Projekta mērķis - paaugstināt Jelgavas pilsētas domes administratīvo kapacitāti, piesaistot 
pašvaldības pārvaldes prioritārākajām vajadzībām atbilstošus speciālistus un tādējādi nodrošinot 
kvalitatīvu projektu, kā pilsētas plānošanas dokumentu īstenošanas instrumentu, sagatavošanu, 
īstenošanu un uzraudzību Jelgavas pilsētas ilgtspējīgai attīstībai. 
 
Rezultāti:  

 projektu vadības sektoram papildus piesaistīti divi speciālisti – projektu vadītājs un finanšu 
ekonomists 

 nodrošināta efektīvāka projektu plānošana saistībā ar pašvaldības budžeta iespējām,  
projektu izstrāde un ieviešana.  

 Piesaistītie speciālist līdzdarbojās uzraudzības dokumentu sagatavošanā par investīciju 
piesaisti, pašvaldības sagatavotajiem un realizējamiem projektiem plānošanas dokumentu 
īstenošanai.  

 
Projekta īstenošanas laikā no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem tiek segtas piesaistīto speciālistu 
atlīdzības izmaksas. 

  

Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes 
administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 
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(12.2010. - 09.2013.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 25 000 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

- LVL 

ESF finansējums: 25 000 LVL 
  

 
Projekta mērķis - paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot jaunu 
pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam, kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas 
ekonomisko, sociālo un vides attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot 
kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu. 
 
Plānotie rezultāti:  

 izstrādāta jauna attīstības programma laika periodam no 2014.-2020.gadam: 

 1.posms - pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) - 
sadaļa, kas parāda pašvaldības pašreizējo situāciju un raksturo teritorijas rīcībā esošos 
resursus, kā arī pašvaldības specializāciju. 

 2.posms – stratēģiskās daļas izstrāde - ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes 
rezultātus un pašvaldības definētās ilgtermiņa prioritātes, tiks formulētas pašvaldības 
vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un risināmie uzdevumi. 

 3.posms – rīcības plāna izstrāde - konkrētu rīcību noteikšana (darbības/projekti, 
izpildītāji un finanšu resursi kontekstā ar ikgadējo pašvaldības budžetu) stratēģiskajā 
daļā izvirzīto attīstības prioritāšu un uzdevumu īstenošanai. 

 4.posms – īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde - tiek izstrādāta ar mērķi radīt 
ietvaru, kas nodrošinās iespēju izvērtēt pašvaldības attīstību, kā arī attīstības 
programmas īstenošanas gaitā sasniegto atbilstoši noteiktajiem uzraudzības rādītājiem. 

 
2012.gada rudenī attīstības programmas 1.redakcija tiks nodota publiskai apspriešanai, t.sk. 
organizējot sabiedriskās apspriedes. 

  

Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana 
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(08.2011.-06.2012.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 17 309 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: - LVL 
ESF finansējums: 17 309 LVL 

  

 
Projekta mērķis - uzlabot Jelgavas pilsētas pašvaldības vadītāju un speciālistu kapacitāti un 
zināšanas Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
sagatavošanā un īstenošanā. 
 
Rezultāti: 

 nodrošinātas apmācības 60 pašvaldības darbiniekiem, kuri ikdienā ir iesaistīti projektu 
sagatavošanā un ieviešanā, 

 uzlabota pašvaldības, uzņēmēju un Nevalstisko organizāciju sadarbība pieejamā 
finansējuma piesaistē, 

 pārņemta labās projektu vadības prakse no Jūrmalas un Valmieras pilsētām, 

 apkopota informācija par pašvaldības īstenotajiem projektiem kopš 2005.gada. 

 

  

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES 
un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
sagatavošanā un īstenošanā  
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(2006.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 49 725 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

8 702 LVL 

ESF finansējums: 37 294 LVL 
Valsts finansējums: 3 729 LVL 

 
Projekta mērķis – cilvēkresursu un konkurētspējas paaugstināšana Jelgavas pašvaldībā, ieviešot 
vienotu projektu pārvaldības sistēmu un apmācot pašvaldības darbiniekus. 
 
Rezultāti: 

 pašvaldībā tika ieviesta Projektu pārvaldības sistēma, kas balstīta uz MS Project 
Professional un MS Project Server bāzes,  

 izstrādāta sistēmas lietotāju atbalsta dokumentācija,  

 veikta 47 pašvaldības darbinieku apmācība par efektīvu projektu plānošanu un īstenošanu, 
darbs ar datorprogrammu MS Project Professional.  

 
 

Pašvaldības darba un darbinieku kvalifikācijas 
uzlabošana, ieviešot jaunus informāciju tehnoloģiju 
risinājumus vadības procesā 
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5. EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA 
 

 
(04.2011.-03.2013.)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 402 289 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums: 14 801 LVL 
ERAF Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007. – 2013. 
gadam finansējums: 

341 946 LVL 

Partneru finansējums: 45 542 LVL 
 
Projekta mērķis - veicināt sadarbību starp zinātni, studentiem un projekta partneriem, lai sekmētu 
augstas pievienotās vērtības un uz tehnoloģijām balstītas uzņēmējdarbības attīstību Latvijas -
Lietuvas pierobežas reģionā. 
 
Plānotie rezultāti: 
Izveidots sadarbības modelis starp pašvaldību, augstskolu un uzņēmējiem, tai skaitā: 

 atjaunota viena laboratorija Latvijas Lauksaimniecības universitātē, aprīkotas  četras 
laboratorijas – divas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un divas Šauļu universitātē, 

 organizētas trīs  kopīgas  uzņēmējdarbības diskusijas, 

 organizēti trīs pieredzes apmaiņas braucieni uz atjaunotajām/aprīkotajām laboratorijām 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē un divas Šauļu universitātē, 

 izstrādāti seši jauni savstarpēji savietojami augstskolu studiju moduļi, 

 izstrādāti desmit jauni intensīvo apmācību kursi, 

 organizēts viens pārrobežu forums. 
 
  

Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos 
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(11.2010.- 07.2012.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 836 050 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
projekta budžeta daļa: 

70 325 LVL 

t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

10 549 LVL 

ERAF Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007. – 

2013. gadam finansējums: 

59 776 LVL 

  

Projekta mērķis - radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai projekta darbības reģionos, 
palielinot to īpatsvaru Latvijas un Lietuvas nacionālajos IKP un sekmējot tautsaimniecību ilgtspēju, 
veicinot ideju komercializāciju audiovizuālās, multimediju un dizaina nozarēs, to nodrošinot, 
veidojot pārrobežu sadarbības tīklu un atbalsta infrastruktūru pašvaldībās. 
 
Rezultāti:  
Jelgavas pilsētā projekta ietvaros tika: 

 veikts četru telpu remonts Jelgavas Mākslas skolā un veikta teritorijas labiekārtošana 
nometnē „Lediņi”, izveidojot skatuvi; 

 iegādāts nepieciešamais mācību aprīkojums un materiāli radošo nometņu un apmācību 
programmu nodrošināšanai Jelgavas Mākslas skolā un bērnu un jauniešu centrā „Junda”; 

 organizētas trīs radošās nometnes, kuras notiks nometnē „Lediņi” un Jelgavas Mākslas 
skolā. Divas nometnes paredzētas Zemgales reģiona bērniem, viena nometne paredzēta 
visiem projektā iesaistītajiem partneru pārstāvjiem; 

 organizēts plenērs projekta partneru pārstāvjiem, kura laikā prezentēs bērnu veidotos 
darbus. 

 
Projekta īstenošanā ir iesaistīti 16 projekta partneri no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem. 
Projekta vadošais partneris – Zemgales plānošanas reģions, projekta partneri- Latgales plānošanas 
reģions, Liepājas mākslas skola, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, 
Rundāles novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Pļaviņu mākslas skola, Ozolnieku pašvaldība, 
Aizkraukles novada pašvaldība, Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu reģiona attīstības aģentūra, 
Klaipēdas Universitāte, Rokiškis jauniešu centrs, Birstonas pašvaldība, Visaginas bērnu centrs. 

Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežas 
reģionos (Creative industries) 
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(02.2009.– 07.2011.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 157 484 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

5 003 LVL 

ERAF Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007. – 

2013. gadam finansējums: 

133 861 LVL 

Partneru finansējums: 18 620 LVL 

 
Projekta mērķis - samazināt administratīvo slogu uzņēmējiem Latvijas - Lietuvas pierobežas 
reģionā, padarot šo reģionu draudzīgāku uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 
 
Rezultāti: 

 situācijas analīze Latvijā un Lietuvā ar mērķi novērtēt administratīvo slogu, ko uzņēmējiem 
rada normatīvo aktu un iestāžu izvirzītās prasības, 

 izstrādāti priekšlikumi Jelgavas pašvaldības administrācijai kas administratīvo slogu ļautu 
samazināt par ceturto daļu un Šauļu pašvaldībai, 

 veikti pasākumi priekšlikumu ieviešanai un zināšanu izplatīšanai abās valstīs, 

 Jelgavas pašvaldībā ieviesti priekšlikumi sloga samazināšanai par nedaudz vairāk kā 15%. 
Tas nozīmē, ka administratīvā sloga samazināšana ļaus ietaupīt uzņēmējiem vairāk kā 250 
tūkst. LVL gadā tuvākajos gados, bet 5-7 gadu perspektīvā pat 400 tūkst. LVL gadā, 

 izstrādāti un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegti priekšlikumi 
izmaiņām normatīvos aktos, kas ļautu samazināt administratīvo slogu valsts līmenī par vēl 
vidēji 13%. 

 
Projekts ieviests sadarbībā ar: Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Šauļu pilsētas pašvaldību un 
Šauļu universitātes vadības inovāciju centru. 
 
 
  

Administratīvā sloga samazināšana uzņēmējdarbībai Latvijas-
Lietuvas pierobežas reģionos (REDBURDEN) 
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(09.2005. - 09.2006.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 145 012 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

-  LVL 

PHARE finansējums : 145 012 LVL 

 

 
Projekta mērķis - uzlabot nodarbinātību Jelgavas pilsētā nodrošinot bezdarbnieku un nodarbināto 
kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalifikāciju un rosinot mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos. 
 
Rezultāti: 

 nodrošināta nodarbināto un bezdarbnieku izglītošana, 

 veikts socioloģiskais pētījums par jelgavniekiem pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un to 
kvalitāti, 

 izstrādāta un īstenota mācību programma „Biznesa ideju klase”, 

 uzņemta mācību filma par labās prakses piemēriem nodarbinātības politikas veidošanu 
Vācijā; 

 izveidots „Īslaicīgo darbu aģentūras” modelis. 
 
Projekts tika ieviests partnerībā ar Jelgavas Amatu skolu. 
  

 

 

  

Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana 
Jelgavas pilsētā 
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6. Cilvēkresursu attīstības projekti 

Integrācijas projekti 

 
(01.2012. - 12.2013.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 78 730 LVL 

 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

-  LVL 

Eiropas Sociālā fonda finansējums: 78 730 LVL 

 
Projekta mērķis - attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu romu tautības 
pārstāvju sociālo atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, 
integrētu sabiedrībā. 
 
Plānotie rezultāti: 

 izstrādāta un ieviesta sociālās rehabilitācijas un analfabētisma mazināšanas programma,  

 Jelgavas pilsētā izveidots jauns sociālais pakalpojums, ar iespēju romu tautības pārstāvju 
bērniem un ģimenēm saņemt atbalstu, sociālo rehabilitāciju un speciālistu palīdzību 
mācīšanās, sociālo iemaņu apgūšanas un citos ar nodarbinātību un dzīves kvalitāti saistītos 
jautājumos. 

 
Projekts tiek ieviests sadarbībā ar pašvaldības iestādi „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”. 
  

Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām 
romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma 
bērniem 
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(11.2008.- 08.2010.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 276 255 LVL 

 

Pašvaldības un partneru  
finansējums: 

41 438 LVL 

EEZ/NOR finanšu instrumenta 
finansējums: 

234 817 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - integrēt Jelgavā dzīvojošos bērnus ar īpašām vajadzībām un bērnus invalīdus 
sabiedrībā, radot iespējas tiem pastāvīgi saņemt dažādus sociālus, medicīniskus un izglītības 
pakalpojumus. 
 
Rezultāti: 

 izstrādāta koncepcija „Daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām 
Jelgavā izveide”; 

 noorganizētas divas nometnes koncepcijas pilotēšanai; 

 apmācīti speciālisti darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem invalīdiem; 

 rekonstruēta un aprīkota „Lediņi” centrālā ēka pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar 
īpašām vajadzībām un bērniem invalīdiem; 

 piedaloties bērniem ar īpašām vajadzībām iestudēts un izrādīts teatrāls uzvedums; 

 uzņemta un demonstrēta filma bērniem ar īpašām vajadzībām;  

 sagatavotas un publicētas publikācijas masu medijos.  
 

  

Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide bērniem ar 

īpašām vajadzībām Jelgavā 
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(03.2007.-08.2008.)  

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 56 112 LVL 

 
 

Pašvaldības finansējums:   6 570 LVL 
grantu shēma „Sabiedrības 

integrācijas veicināšana Latvijā” 
finansējums: 

49 543 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - multikulturālas, saliedētas, uz kopīgām pamatvērtībām balstītas pilsoniskas 
sabiedrības attīstība Jelgavas pilsētā. 
 
Rezultāti: 

 uzlabota nepilsoņu motivācija naturalizēties – izstrādāta 50 h apmācību programma 
„Topošā pilsoņa skola” un apmācībās piedalījušies 67 nepilsoņi, izstrādāta motivācijas 
programma un apmācībās piedalījušies 112 nepilsoņi,   

 paaugstināta romu arodprasmes un nodarbinātība, mazināta neiecietība darba tirgū – 
izstrādāta apmācību programma šuvēja specialitātē, apmācībās piedalījušies 20 romu 
tautības audzēkņi,   

 palielināta mazākumtautību pašdarbību kolektīvu kapacitāte savas kultūras saglabāšanā un 
popularizēšanā, organizēts seminārs pašdarbības kolektīvu vadītājiem, meistarklases 
kolektīviem, iegādāti tautas tērpi bērnu poļu folkloras ansamblim un Poļu savienības 
Jelgavas nodaļas korim, organizēta sešu labdarības koncertu tūre,    

 veicināta krievvalodīgo iedzīvotāju līdzdalība sabiedriskajos procesos, ko veicinājusi 
informācijas pieejamība par pašvaldībā notiekošajām aktivitātēm.  

 
Projekts realizēts sadarbībā ar Pieaugušo izglītības centru, Amatu skolu un Jelgavas nacionālo 
kultūras biedrību asociāciju.  
 
 
  

Kopā !  
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(04.2007. – 05.2008.)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 35 609 LVL 

 
 

Pašvaldības un partneru  
finansējums: 

3 538 LVL 

grantu shēmas „Sabiedrības 
integrācijas veicināšana Latvijā” 

finansējums: 

32 071 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - veicināt sabiedrības etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā, sekmējot pilsonības 
iegūšanu un mazinot atstumtības risku nepilsoņu vidū un triju gadu laikā pēc projekta īstenošanas 
panākot, ka nepilsoņu skaits Jelgavas pilsētā samazinājies par 30 – 40% un nepilsoņu īpatsvars, kuri 
nodarbināti publiskajā sektorā, pieaudzis par 10 – 15%.  
 
Rezultāti: 

 izstrādāta un apstiprināta Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas programma 2008. – 
2013. gadam, 

 veicināta pilsētas iedzīvotāju izpratne par etniskās integrācijas jautājumiem, sagatavots 
informatīvais buklets par sabiedrības integrāciju Jelgavā. 

  
 
 
  

Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā 
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(2006.gads)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 49 936 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

4 994 LVL 

ES Phare 2002-2005. gada 
programmas finansējums: 

44 942 LVL 

 
Projekta mērķis - veicināt multikulturālas, saliedētas un informētas sabiedrības attīstību Jelgavas 
pilsētā. 
 
Rezultāti: 

 debates skolu jauniešiem –debašu kustībai piesaistīti jauni dalībnieki, tie apmācīti un 
organizēti divus debašu turnīrus;  

 vecāku skola – četru nodarbību ciklā izspēlēta lietišķā spēle „Naturalizācijas eksāmens”, 
kurā iekļautas lekcijas par Latvijas vēsturi, Satversmi un noslēgumā – eksāmena simulācija;  

 semināru cikls pašdarbības kolektīvu vadītājiem – divu dienu radošās nometnes laikā 15 
pašdarbības kolektīvu vadītāji diskutēja par jaunu dalībnieku piesaistes veidiem un 
plašākas sabiedrības intereses veicināšanu par mazākumtautību kultūrām. Savukārt vienas 
dienas seminārā pašdarbības kolektīvu vadītāji papildināja zināšanas par apmācību 
metodēm, saskarsmes kultūru un darbu ar dažādām vecuma grupām;  

 mazākumtautību pašdarbības kolektīvu materiāltehniskās bāzes uzlabošana – šīs 
aktivitātes rezultātā mazākumtautību pašdarbības kolektīvi ieguva nepieciešamos 
tautastērpus un mūzikas instrumentus; 

 labdarības koncertu tūre – laikā no 2005.gada decembra vidus līdz 2006.gada janvāra 
beigām pašdarbības kolektīvi sniedza 8-10 labdarības koncertus Jelgavā un tuvējās 
pilsētās;  

 audio tūres izveide Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā – aktivitātes rezultātā 
muzeja apmeklētājiem pieejami 30 MP3 atskaņotāji ar informāciju par muzeja pastāvīgo 
ekspozīciju latviešu, krievu, poļu un angļu valodās; 

 radošās laboratorijas – jaunieši tika aicināti iesaistīties plakātu izveidošanā projekta 
ietvaros notiekošajiem pasākumiem, filmas par Jelgavas vēsturi sagatavošanā un Ģ.Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja mājas lapas (www.jvmm.lv) pilnveidošanā; 

 integrācijas nedēļa – konference „Mazākumtautības Jelgavā, Latvijā, Eiropas Savienībā” 
par mazākumtautību lomu un pienākumiem multikulturālas sabiedrības veidošanā un 
attīstībā, plakātu izstāde Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un filmas par 
Jelgavas pilsētas vēsturi demonstrēšana Jelgavas skolās. 

 
Projekts realizēts sadarbībā ar: Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociāciju un Ģ.Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju. 
 
  

Piedalies 2 ! 

 

http://www.jvmm.lv/
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(2005.gads)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 65 251 LVL 

  
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības  un 
partneru  finansējums: 

2 717 LVL 

ES Phare 2002.-2005.gada 
programmas finansējums: 

62 534 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - radīt jauniešiem Jelgavas pilsētā labvēlīgu vidi dažādu kultūru mijiedarbībai, 
veicināt izpratni par izglītības reformu un atbalstīt tās veiksmīgu realizēšanu, stiprināt Jelgavas 
nacionālo kultūras biedrību kapacitāti, tādējādi nodrošinot to aktīvāku iesaistīšanos integrācijas 
procesu veicināšanai. 

 
Rezultāti: 

 izveidots Sabiedrības integrācijas centrs (telpu remonts un datoraprīkojuma iegāde), kas 
rosina jauniešos pārliecību par integrācijas procesa norises nozīmību Jelgavā, kā arī 
nodrošina iespēju šim procesam noritēt sakārtotā vidē, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. 

 izveidota Sabiedrības integrācijas centra interneta mājas lapā sic.jelgava.lv. 

 organizēta vasaras nometne, kurā tika skaidrota pilsoniskās līdzdalības nozīme, dažādu 
tautību jauniešiem, 

 organizētas vecāku skolas nodarbības skaidrojot izglītības reformas būtību cittautiešu 
jauniešu vecākiem,  

 bilingvāla skolotāja pasniegtas atbalsta stundas matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un vēsturē 
tika piedāvātas 10.klašu cittautiešu jauniešiem, 

 piecu Jelgavas nacionālo kultūras biedrību pārstāvji ieguvuši pieredzi projektu realizēšanā. 
 
  

Piedalies ! 
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Informācijas sabiedrības attīstība 

 
(07.2007.- 12.2008.)  
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 254 008 LVL 

 

ERAF finansējums: 190 506 LVL 

Valsts dotācija pašvaldībām: 90 051 LVL 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

44 451 LVL 

 
 
 

Projekta mērķis - veicināt valsts līdzsvarotas attīstības politikas īstenošanu un sabiedriskā sektora 
sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, sekmējot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
pieejamību Zemgales reģionā. 

 
Rezultāti: 

 18 Zemgales pašvaldībās izveidoti 29 sabiedriskie interneta pieejas punkti, 

 izstrādāta sabiedrisko interneta pieejas punktu lietotāju konsultāciju un apmācību 
elektroniskā palīdzības sistēma,  

 visos interneta pieejas punktos izveidota vienota informācijas menedžmenta sistēma, 
nodrošinot vienotu pieeju informācijas apstrādei un pārraidīšanai sabiedrisko interneta 
pieejas punktu tīkla ietvaros,  

 
Jelgavā 8 sabiedriskie interneta pieejas punkti ir izvietoti Jelgavas pilsētas domes ēkā, Zemgales 
reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejā, bērnu bibliotēkā „Zinītis”, Izglītības pārvaldes ēkā, Jelgavas novada domē, kā arī divās 
medicīnas iestādēs – Jelgavas pilsētas poliklīnikā un slimnīcā. ZRKAC sabiedriskajā interneta 
pieejas punktā pieejamas arī piecas ar datoriem aprīkotas darba vietas, kuras bez maksas var 
izmantot iedzīvotāji, tādējādi paplašinot datoru un interneta izmantošanas pieejamību. 
 
Finansējuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas dome. 
Projekts realizēts sadarbībā ar 17 partneriem:  Aizkraukles novada domi, Bauskas pilsētas domi, 
Dobeles rajona padomi, Auces pilsētas domi, Bēnes pagasta padomi, Krimūnu pagasta padomi, 
Naudītes pagasta padomi, Tērvetes novada domi, Jelgavas rajona padomi, Jaunsvirlaukas pagasta 
padomi, Kalnciema pilsētas domi, Līvbērzes pagasta padomi, Svētes pagasta padomi, Valgundes 
novada padomi, Jēkabpils rajona padomi, Variešu pagasta padomi, Viesītes pilsētas ar lauku 
teritoriju domi. 
  

"Zemgale IT reģions - sabiedrisko interneta pieejas 
punktu (SIPP) izveide Zemgales reģionā"  
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(08.2005.  – 08.2006.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 230 202 LVL 

 

PHARE 2003. gada Nacionālās 
programmas Latvijai „Ekonomiskās 

un sociālās kohēzijas pasākumi 
Latvijā” finansējums: 

172 652 LVL 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

9 402 LVL 

Jelgavas reģionālā pieaugušo 
izglītības centra finansējums: 

1 406 LVL 

Valsts finansējums: 46 040 LVL 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes finansējums: 

702 LVL 

 
Projekta mērķis - paaugstināt darbaspēka konkurētspēju Zemgales reģionā, nodrošinot Zemgales 
reģiona iedzīvotājus ar iespēju iegūt mūsdienu darba tirgus prasībām un standartiem atbilstošas IT 
zināšanas. 
 
Rezultāti: 

 veikta projekta mērķa grupas sākotnējo prasmju un iemaņu darbā ar datoru noteikšana,  

 izstrādātas mācību programmas ECDL sertifikāta iegūšanai darbam Windows un Linux vidēs,  

 Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centrā trīs datorklases aprīkotas ar datortehniku, 
multimediju un drukas iekārtām, bibliotēka papildināta ar jauniem mācību līdzekļiem, 

 600 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem (pašvaldības iestāžu un izglītības iestāžu darbiniekiem) 
radīta iespēja apgūt datorprasmes atbilstoši izstrādātajai mācību programmai un iegūt 
ECDL sertifikātu; 

 Zemgales reģiona iedzīvotāji informēti par ECDL sertifikāta iegūšanas iespējām un 
priekšrocībām. 

  
Kā projekta partneri piedalījās Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs un Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. 
 
 
  

IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā 
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7. TŪRISMS 
 

 
(08.2009.- 04.2011.)  

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 230 874 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 36 898 LVL 
Norvēģijas valdības divpusējais 

finanšu instruments: 
193 976 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - saglabāt vēsturisko koka ēku un uzlabot muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti, 
lai padarītu muzeju pievilcīgāku pilsētas viesiem. 
 
Rezultāti: 

 izstrādāts multimediju risinājums, ar kura palīdzību apmeklētāji var iegūt plašu 
informāciju par Ā.Alunāna dzīvi, radošo darbību un latviešu teātra vēsturi. Ar moderno 
informācijas tehnoloģiju palīdzību izveidota spēļu sadaļa,  

 pēc restaurācijas darbiem muzeja pirmais stāvs ir pielāgots apmeklētājiem ar kustību 
traucējumiem. Tā kā tehniski nebija iespējams šādu iespēju paredzēt nokļūšanai muzeja 
otrajā stāvā, ir sagatavots DVD par muzeja ekspozīciju un Alunāna lugu fragmenti, 

 izstrādāta muzeja pakalpojumu attīstības programma, 

 sagatavoti audiogidi piecās valodās, 

 iespiesta muzeja brošūra, 

 iegādāta biroja un datortehnika, lai īstenotu projektā paredzēto pakalpojumu 
modernizāciju (skārienjutīgais ekrāns, projektors, DVD tehnika, MP3 atskaņotāji), 

 izveidoti multimediju objekti, 

 izgatavoti informatīvi izdales materiāli, 

 iegādāti teātra tērpi apmeklētājiem, 

 restaurēta pie muzeja esošā statuja „Lielozols”, 

 muzejs aprīkots ar jaunām mēbelēm. 
 
  

Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu 
dažādošana un koka fasādes restaurācija 
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(03.2009. - 12.2010.)  

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 1 548 928 LVL 

 

ERAF finansējums: 867 400 LVL  
Pašvaldības finansējums: 635 060 LVL 
Nacionālais finansējums: 46 468 LVL 

  

 
Projekta mērķis - atjaunot Trīsvienības baznīcas torni kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, 
izveidojot to par reģionālas nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centru, tūrismā iesaistītu objektu 
ar mūsdienīgu pakalpojumu klāstu, tādā veidā atjaunojot pilsētvides kultūrvēsturisko mantojumu, 
dodot nozīmīgu labumu pilsētas un Zemgales ekonomiskai attīstībai un reģionālās identitātes 
nostiprināšanai.  
 
Rezultāti: 

 atjaunots Jelgavas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīga daļa – Sv. Trīsvienības baznīcas 
tornis, tādējādi sakārtojot vienu no pilsētas centra apbūves dominantēm un tam pieguļošo 
teritoriju, kā arī Jelgavā un Zemgalē ir radīts jauns, interesants tūrisma produkts.  

 Tornī izveidotas inovatīvas vēstures ekspozīcijas, izstāžu un konferenču zāles, skatu 
laukums. 

 izveidota objekta mājas lapa internetā www.tornis.jelgava.lv .  
 
Rekonstruējot Torni, ir uzlabots Jelgavas vizuālais tēls un radīta pievilcīga pilsētvide, t.sk. 
sakārtots kultūrvēsturiskais mantojums pilsētas centrā, kā arī Tornis izveidots kā inovatīvs tūrisma 
produkts, kurā izvietota jaunizveidota pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 
(JRTC). JRTC nodrošinās tālāko Torņa attīstību un atpazīstamību Latvijā un ārzemēs, iesaistoties 
jaunos sadarbības projektos, plānojot un īstenojot projektus, kas vērsti ne tikai uz Torņa 
pakalpojumu kvalitātes un klāsta palielināšanu, bet arī iesaistīšanos reģionālos tūrisma maršrutos, 
veicinot jaunu tūrisma produktu piedāvājumu izstrādi un īstenošanu Jelgavas pilsētā un reģionā, 
sekmējot tūrismā iesaistīto institūciju, uzņēmēju sadarbību. 
 
  

Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra 
izveide Jelgavā 

http://www.tornis.jelgava.lv/
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(05.2009.- 12.2010.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 283 911 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 63 069 LVL 
ERAF finansējums: 212 348 LVL 

Valsts finansējums: 8 494 LVL 
  

Projekta mērķis - izveidot jaunu tūrisma produktu, saglabājot un attīstot Jelgavas vecpilsētas daļu 
un veidojot to par atraktīvu tūrisma centru Zemgales reģionā. 
 
Rezultāti: 

 veikta J.Asara ielas rekonstrukcija posmā no Vecpilsētas ielas līdz Kr.Barona ielai, 
2694 m²; 

 veikta Kr.Barona ielas rekonstrukcija posmā no J.Asara ielas līdz Vecpilsētas ielai, 
2144 m²; 

 veikta ietvju un apgaismojuma rekonstrukcija Vecpilsētas ielas posmā no Dobeles ielas līdz 
Kr.Barona ielai, 1272 m²; 

 izgatavotas un uzstādītas planšetes ar unikālu informāciju par Jelgavu dažādos laika 
periodos, 6 gab.; 

 izgatavots un uzstādīts informatīvais stends ar informāciju par apskates objektiem 
pilsētā,1 gab.; 

 iespiestas pastkartes ar Jelgavas skatiem, 30000 eks.; 

 izstrādāts 15 minūšu DVD „Pelēkā akmens stāsts” par Jelgavas vecpilsētu latviešu un angļu 
valodās, 1000 gab.; 

 iespiesta brošūra ”Jelgavas koka arhitektūra”, 20000 eks.; 

 izgatavots dekoratīvais cilnis „Dobeles vārti”. 
 
    
 
  

Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma 
attīstībai 
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(02.2009. - 08.2010.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 1 603 608 LVL  

 

ERAF „Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 

2007. – 2013. gadam” 
finansējums: 

1 363 067 LVL 

Pašvaldības projekta budžets: 227 708 LVL 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 

finansējums: 
34 156 LVL  

  

 
Projekta mērķis - veicināt muzeju pieejamību sabiedrībai, noārdot gan fiziskos, gan arī 
intelektuālos šķēršļus, veidojot mūsdienīgu muzeju piedāvājumu.  
 
Rezultāti:  

 organizētas konferences, pieredzes apmaiņas braucieni, darba grupu sēdes, lai stiprinātu 
muzeja darbinieku kapacitāti un veidotu sadarbību starp projektā iesaistīto muzeju 
speciālistiem,  

 uzlabota muzeja pieejamību un sakārtota apkārtējā teritorija, 

 izveidots sadarbības tīkls starp Latvijas – Lietuvas muzeju darbiniekiem,  

 uzlabotas muzeju darbinieku zināšanas dažādu metodoloģiju pielietošanā ekspozīciju 
izveidei,  

 izveidota vienota abu reģionu muzeju karte, tādējādi dažādojot Zemgales-Ziemeļlietuvas 
tūrisma piedāvājumu. 

 
  

Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un 
Ziemeļlietuvā  
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(09.2004. – 09.2007.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 867 766 LVL 

 

Pašvaldības projekta budžets: 37 212 LVL 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 

finansējums: 
  9 303 LVL 

ERAF „Baltic Sea Region INTERREG 
III B Neighbourhood Programme 

2000-2006” programmas 
finansējums: 

27 909 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - sniegt atbalstu Baltijas valstu sadarbībai, lai nodrošinātu VIA Hanseatica Baltijas 
koridora izveidi. 
 
Rezultāti: 

 izveidota tūrisma objektu datubāze VIA Hanseatica teritorijā un ietekmes zonā, 

 organizēts projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Karaļu ceļu Somijā, 

 organizēta starptautiska tūrisma konference Jelgavā (27.05.2005), kā arī līdzīga rakstura 
pasākumi Valmierā, Sedā, Valkā un Šauļos, 

 sagatavoti pētījumi par reģiona kultūrvēsturi, produkta tirgus iespējām, VIA Hanseatica 
atpazīstamības/identifikācijas koncepcija, teritorijas mārketinga plāns,  

 sagatavota interaktīvā tūrisma karte, 

 izstrādāts VIA Hanseatica logotips, 

 sagatavoti un iespiesti informatīvie biļeteni par projekta aktivitātēm, izgatavoti 
prezentācijas materiāli ar VIA Hanseatica simboliku, 

 notikuši starptautiski semināri un konferences Valgā (Igaunija), Cēsīs un Jelgavā,  

 izveidota VIA Hanseatica mājaslapa www.viahanseatica.info ,  

 izstrādāta tehniskā dokumentācija nākotnes investīcijām informatīvo tehnoloģiju 
risinājumu ieviešanai kultūrvēsturiskā objektā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī,  

 izstrādātas apmācību programmas un organizētas apmācības un individuālās konsultācijas 
150 (VHB ZONE Latvijas teritorijā) tūrisma jomas uzņēmējiem, t.sk. arī Jelgavā. 

 izgatavots un uzstādīts tūrisma informatīvais stends Jelgavā.  
 
Projekts realizēts sadarbībā ar Dienvidigaunijas Tūrisma nodibinājumu, Taurages apriņķa 
administrāciju, Šauļu apriņķa administrāciju, Vidzemes & Zemgales attīstības aģentūru, Jelgavas, 
Cēsu, Valkas rajona padomēm,  Valkas, Sedas, Valmieras, Cēsu pilsētas domēm, Siguldas novada 
domi; King Road tūrisma asociāciju (Somija). 
 
  

VIA Hanseatica  

http://www.viahanseatica.info/


 
© Jelgavas pilsētas dome, 2012   Lapa 43 no 68 

 

 
(2007.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 1 616 449 LVL 

 

Pašvaldības projekta budžets: 66 000 LVL 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 

finansējums: 
   8 247 LVL 

ERAF finansējums: 46 733 LVL 
  
  

Projekta mērķis - velotransporta attīstība pilsētās apkārt Baltijas jūrai. 
 
Rezultāti:  

 izvērtēta riteņbraukšanas situācijas vietējās pašvaldībās – Līvānos, Cēsīs un Jelgavā, 

 apkopota informācija par labāko pieredzi un metodēm Baltijas jūras reģionā, kā 
popularizēt velo transportu, 

 uzlabota riteņbraukšanas kultūra Līvānos, Cēsīs, Jelgavā, 

 paaugstināts sabiedrības informētības līmenis par vides un veselības ieguvumiem 
izmantojot velotransportu, 

 uzstādītas drošas velo novietnes. 
 

 
Projekta vadošais partneris - Orebro (Zviedrija) pašvaldība un partneri – 22 pašvaldības no 
dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm. 

 
 
 
  

Baltic Sea Cycling  
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(03. – 12.2005.)  

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 132 295 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

28 573 LVL 

ES Phare 2002 „Baltijas jūras 

reģiona sadarbības programmas 

Latvijai” finansējums: 

102 809 LVL 

Jelgavas reģionālā Pieaugušo 

izglītības centra līdzfinansējums: 

913 LVL 

  

Projekta mērķis - stiprināt Zemgales reģiona ekonomiku, akcentējot tūrisma nozari, vienlaikus 
dažādojot ekonomiskās aktivitātes lauksaimnieciski aktīvajos Zemgales reģiona rajonos.  
 

Rezultāti: 

 veikts pētījums par Zemgales reģiona tūrisma operatoriem,  

 izveidota tūrisma operatoru datu bāze,  

 izstrādāta tūrisma operatoru atbalsta stratēģija ar darba plānu 3 gadiem,  

 iekārtots un aprīkots Zemgales tūrisma attīstības biedrības birojs.  

 izstrādātas 4 mācību programmas, kas vērstas uz tūrisma speciālistu kapacitātes 

paaugstināšanu un apmācības nodrošinātas 20 cilvēku grupai,  

 izstrādāta mājas lapa „Apceļo Zemgali”, 

 uzstādītas tūrisma norādes zīmes un kartes - shēmas Jelgavā un tās apkārtnē, 

 tūrisma aktivitāšu popularizēšanai projekta ietvaros tika sagatavoti vairāki informatīvi 

materiāli: brošūra “Apceļo Zemgali”, ZTAB reklāmas lapa un projekta brošūra. 

 

Projekta ieviešanā kā partneri piesaistīti Jelgavas sadraudzības pilsētas Halleforsa (Zviedrija), 

Šauļi (Lietuva), kā arī Zemgales tūrisma attīstības biedrība (ZTAB) un Zemgales reģionālais 

Pieaugušo izglītības centrs. Projekts tika ieviests no 2005. gada marta līdz decembrim. 

 

  

Atbalsta sistēmas izveide tūrisma operatoriem 
Zemgales reģionā 
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8. ENERGOEFEKTIVITĀTES UN SILTUMAPGĀDES UZLABOŠANAS PROJEKTI 
 

 
(10.2008.- 07.2012.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 2 435 418 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 151 234 LVL 
ERAF Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības 

programmas 2007.- 2013. gadam 
finansējums: 

2 284 184 LVL 

  
 
 

 

 
Projekta mērķis - izstrādāt integrētas pilsētvides attīstības koncepcijas un vadlīnijas, kas 
nodrošinātu daudzstāvu dzīvojamo kvartālu un pilsētas teritoriju apkārtējās dzīves vides 
pievilcības paaugstināšanos un ilgtspējīgu attīstību. 
 
Rezultāti: 
 
Projekta īstenošanas laikā izstrādāja: 

 daudzstāvu dzīvojamo teritoriju Jelgavas centra zonā integrētas attīstības koncepciju, 

 daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas koncepciju, 

 vadlīnijas „Finanšu instrumentu piesaiste integrētai pilsētvides attīstībai”, 

 sērijveida dzīvojamo māju tehniskās apsekošanas dokumentācija (energoauditus) 76 ēkām, 

 3 pilotprojektus sērijveida (103., 104. un 316. sērijas) daudzstāvu dzīvojamo ēku 
renovācijai, 

 Informatīvo materiālu „Energoefektivitātes pasākumi Jelgavā”, bukletu ”Energoefektīva un 
saskaņota darbība pilsētas attīstībā” un divas brošūras „Renovācija atmaksājas” un 
”Daudzstāvu māju publiskās teritorijas attīstība Jelgavā”. 

 
Projektā iesaistījās 15 partneri no Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas. 
Projekta vadošais partneris - Vācijas Mājokļu, pilsētas un telpiskās attīstības plānošanas 
asociācija. 
 
 
   
  

Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā 
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(11.2010.- 12.2011.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 147 050 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 42 861 LVL 
ERAF finansējums: 104 188 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālajā 
dzīvojamā mājā Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā, realizējot siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumus. 
 
Rezultāti: 
Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai projekta ietvaros tika veiktas: 

 logu nomaiņa dzīvokļos, kāpņu telpās un pagrabā; 

 bēniņu pārseguma siltināšana ar mīkstās minerālvates siltumizolācijas plātnēm; 

 cokola un pagraba ārsienu siltināšana ar mitrumu necaurlaidošu putupolistirolu; 

 ārējo fasāžu siltināšana ar cietās minerālvates plātnēm. 
 
Ēkas renovācijas un tehnisko instalāciju atjaunošanai tika veikta: 

 elektroinstalācijas nomaiņa; 

 ventilācijas sistēmas renovācija. 
 
 
  

Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi 
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(09.2008.- 12.2011.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 338 036 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

40 059 LVL 

ES finansēšanas programmas 
"Inteliģentā enerģija Eiropai" 

finansējums: 

175 701 LVL 

Partneru finansējums: 122 276 LVL 
  
  

 
Projekta mērķis - Zemgales Reģiona Enerģētikas aģentūras izveide. 
 
Rezultāti: 

 Zemgales reģionālās enerģijas Aģentūras nodibināšana, 

 personāla atlase aģentūras darbības nodrošināšanai,  

 telpu izvēle un aprīkošana,  

 Aģentūras Rīcības Programmas aktualizēšana,  

 Aģentūras darbības nodrošināšana, 

 Energoefektivitātes pasākumu plānošana – izstrādātie dokumenti: 
o reģionālais ilgtspējīgas enerģētikas attīstības plāns ar stratēģijām un rīcības 

plāniem,  
o ikgadējais enerģētikas plāns, 
o reģiona atjaunojamo enerģiju resursu potenciāla analīze,  
o atjaunojamo enerģijas resursu ražošanas un veicināšanas plāna izstrāde. 

 Sektora aktivitātes - izstrādātie dokumenti:  
o rīcības plāns enerģijas efektivitātes veicināšanai,  
o rīcības plāns efektīgai transporta izmantošanai reģionā,  
o enerģija taupības vadlīnijas,  
o ielu apgaismojuma uzlabošanas vadlīnijas. 

 Horizontālās aktivitātes – izstrādātie dokumenti: 
o enerģijas efektivitātes un vides kvalitātes standartu ieviešanas vadlīnijas,  
o tehnisko un finanšu līdzekļu vadlīnijas atjaunojamo enerģiju sistēmām. 

 Sabiedrības informēšana par energoefektivitāte sjautājumiem. 
 
  

Zemgales reģionālās enerģijas aģentūras izveide 
enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai 
Zemgales reģiona pašvaldībās 
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(10.2009.- 09.2011.) 

 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets: 1 258 016 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 199 286 LVL 
Klimata pārmaiņu finanšu 

instruments: 
1 058 730 LVL 

  
  

Projekta mērķis - oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, realizējot energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus septiņās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.  
 
Rezultāti: 

 Jelgavas 2.pamatskolā - fasādes un pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu 
un durvju nomaiņa, apkures rekonstrukcija, veikta centrālās ieejas izbūve un teritorijas 
labiekārtošana,  

 PII „Pasaciņā” - fasādes un pamatu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu 
rekonstrukcija, jumta pārseguma siltināšana, apkures uzlabošana un teritorijas 
labiekārtošana,  

 PII „Kamolītī” - jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, fasādes un pamatu 
siltināšana, apkures sistēmas uzlabošana, 

 Jelgavas Amatu vidusskolā (Elektrības iela 6/8) - fasādes un pamatu siltināšana, logu un 
durvju nomaiņa, jumta seguma papildus siltināšana, teritorijas labiekārtošana,  

 Jelgavas 3.pamatskolā - fasādes un pamatu siltināšana, apkures sistēmas uzlabošana, jumta 
seguma nomaiņa, teritorijas labiekārtošanas darbi, logu un durvju nomaiņa. 

 PII „Ķipari” - fasādes un pamatu siltināšana, ventilācijas sistēmas izbūve, logu un durvju 
nomaiņa, jumta pārseguma siltināšana, apkures ierīkošana un teritorijas labiekārtošana,  

 Jelgavas 4.vidusskolā - fasādes un pamatu siltināšana, ventilācijas sistēmas izbūve, logu un 
durvju nomaiņa, jumta pārseguma siltināšana, apkures rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtošana.  

 ēkām izstrādāti energoefektivitātes pagaidu sertifikāti.  
 
Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt ēku siltumenerģijas patēriņu – kopumā par 
43%, līdz ar to samazināsies oglekļa dioksīda emisijas un ēku uzturēšanas izmaksas. Plānotais 
oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs - 0,26 kgCo2/Ls gadā. 
 
 

  

Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās 
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9. PILSĒTVIDES UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA, TERITORIJAS 
LABIEKĀRTOŠANA 

  

 
 (12.2010. - 12.2013.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 13 435 060 LVL 

 

ERAF finansējums: 11 419 801 LVL 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 

finansējums: 
1 712 970 LVL 

Valsts finansējums: 302 289 LVL 

 
Projekta mērķis - izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru 
Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra daļas ielas un labiekārtojot Driksas upes 
krastmalu, līdz ar to nodrošinot pilsētas centra kvalitatīvu sasniedzamību un efektīvu transporta 
plūsmas caurlaidību, mazinot satiksmes negadījumu skaitu un veidojot pievilcīgu dzīves vidi. 
 
Plānotie rezultāti: 
Raiņa ielas rekonstrukcija,J.Čakstes bulvāra rekonstrukcija gar Driksas upes krastu (t.sk. Pilssalas 
iela),Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Dambja ielas līdz J.Čakstes bulvārim: 

 vairāku jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūve,  

 ielu braucamo daļu un ietvju rekonstrukcija,  

 autostāvvietu izbūve īslaicīgai automašīnu novietošanai, 

 gājēju pāreju izbūve, sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukcija,  

 gājēju ietves ar veloceliņu (promenādi) gar Driksas upi izbūve,  

 krasta nostiprinājumu konstruktīvo risinājumu izbūve 

 gājēju atpūtas zonu izbūve,  

 esošo koku alejas apstādījumu rekonstrukcija,  

 gājēju tiltiņa izbūve pāri Driksas upei uz Pasta salu,  

 pontona tilta izbūve zem Driksas upes, 

 Pasta salas tiltiņa rekonstrukcija,  

 ielu apgaismojuma rekonstrukcija. 
 
  

Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas 
sakārtošana 
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(12.2011. - 09.2013.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 1 162 365 LVL 

 
ERAF finansējums: 988 010 LVL 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

148 202 LVL 

Valsts finansējums: 26 153 LVL 
 
Projekta mērķis - labiekārtot Pasta salu kā daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisku 
aktivitāšu vietu, veidojot Lielupi un Driksu kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu un veicinot 
mūsdienīgas un pievilcīgas dzīves vides attīstību Jelgavas pilsētas centrā. 
 
Plānotie rezultāti: 

 Pasta salas labiekārtošana izveidojot nepieciešamo infrastruktūru: 
o gājēju un velo celiņi,  
o soliņi, labierīcības, apstādījumi, 
o apgaismojums, 
o pasākumu norises laukumi,  
o bērnu rotaļu laukumi,  
o Lielupes upes un Driksas upes krastu sakārtošana. 

 

Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās 
atpūtas produkta veidošana Jelgavā   
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(05.2009. - 12.2012.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 4 900 100 LVL 

 

ERAF programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi”  finansējums: 

3 844 162 LVL 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

920 261 LVL 

Valsts finansējums: 135 676 LVL 

 
Projekta mērķis - komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās, rekonstruējot un attīstot 
pilsētas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies vai 
nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.  
 
Rezultāti: 
Projekta īstenošanas rezultātā veikta pilsētas maģistrālās tranzītielas posma rekonstrukcija - 
Dobeles šoseja posmā no Atmodas ielas līdz Svētes tiltam, nodrošinot komfortablu un drošu 
satiksmi un izveidojot maģistrāles Rīgas iela – Lielā iela – Dobeles šoseja, vienādu brauktuvju joslu 
skaitu un platumu. 
 

 pilnībā rekonstruēta iela 3000 m garumā, izbūvējot četras braukšanas joslas (brauktuves 
platība 55935,5m2; 

 izbūvēti 2 luksoforu objekti; 

 izbūvētas gājēju ietves 16266 m2, pārejas un veloceliņi, 

 rekonstruētas 11 sabiedriskā transporta pieturvietas;  

 izbūvēta lietus ūdens kanalizācija 4220 m;  

 rekonstruēti ūdensvada tīkli 2329,5 m; 

 izbūvēta kabeļu kanalizācija 3600 m; 

 rekonstruēts ārējais apgaismojums, uzstādīti 1332 balsti ar gaismas ķermeņiem; 

 veikti labiekārtošanas darbi, ierīkots zāliens 78022 m2, iestādīti 156 Sarkanie ozoli 

 minētajā posmā izveidotas drošas gājēju ietves, pārejas un veloceliņi,  

 izveidota kravas automobiļu stāvvieta. 

Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā  
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(03.2009. - 12.2010.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 2 438 889 LVL 

 

ERAF finansējums: 2 073 056 LVL 
Pašvaldības finansējums: 256 083 LVL 

Valsts finansējums: 109 750 LVL 

 
Projekta mērķis - izveidot augstas kvalitātes efektīvu ielu infrastruktūru Jelgavas pilsētā, kas 
labvēlīgi ietekmēs vidi, sniegs ieguldījumu satiksmes sastrēgumu mazināšanai uz Jelgavas ielām un 
uzlabos apstākļus reģiona attīstībai.  
 
Rezultāti: 
Būvdarbu ietvaros veikta Lielās ielas posma rekonstrukcija no Dambja ielas līdz Māras ielai un 
Dobeles šosejas rekonstrukcija no Māras ielas līdz Atmodas ielai.  
 

 pilnībā rekonstruēta iela 1 430 m garumā, izbūvējot četras braukšanas joslas (brauktuves 
platība 29 572 m2)  

 veikta 4 krustojumu rekonstrukcija; 

 izbūvēti 5 luksoforu objekti, t.sk. viens gājēju luksofors, kas aprīkots ar speciāliem skaņas 
signāliem vājredzīgiem 

 izbūvētas gājēju ietves 10 355 m2; 

 uzstādīta gājēju barjera 1 085 m; 

 rekonstruētas 5 sabiedriskā transporta pieturvietas; 

 izbūvēta lietus ūdens kanalizācija 2 267 m; 

 izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli 3 717 m; 

 izbūvēta kabeļu kanalizācija 1 680 m; 

 rekonstruēts ārējais apgaismojums, uzstādīti 112 balsti ar gaismas ķermeņiem; 

 veikti labiekārtošanas darbi, ierīkots zāliens 8 285 m2, iestādītas 109 Holandes liepas. 
 
 
 
 
  

Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un 
apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai 
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(07.2009. - 12.2010.)  

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 236 546 LVL 

 

ERAF finansējums: 201 064 LVL 
Pašvaldības finansējums: 24 837 LVL 

Valsts finansējums: 10 645 LVL 

 
Projekta mērķis - uzlabot satiksmes drošību un veidot pieejamākus krustojumus Jelgavas pilsētas 
maģistrālajā ielā: Rūpniecības – Atmodas ielas posmā. 
 
Rezultāti: 

 rekonstruēti divi krustojumi: Rūpniecības ielas un Filozofu ielas un Atmodas ielas un 
Dambja ielas krustojums.  

 Kopējā platība, kurā veikti darbi, ir 48212,2 m2, brauktuves platība 4324 m2, ietvju 
platība 994 m2, ielas kopējais garums 250 m.  

Rekonstrukcijas darbu ietvaros ir:  

 izveidotas nepieciešamās gājēju pārejas;  

 izveidotas apvienotās gājēju un riteņbraucēju ietves;  

 uzstādīts nepieciešamais ielu apgaismojums;  

 uzstādītas barjeras gar ielas malām, lai gājēji varētu droši pārvietoties un šķērsot ielu tikai 
paredzētajās vietās;  

 modernizētas sabiedriskā transporta pieturas vietas. 
 
 
  

Satiksmes drošības uzlabošana Rūpniecības – Atmodas 
ielas posmā, Jelgavā 
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 (06.2009. – 12.2009.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 1 181 005 LVL 

 

ERAF programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi”  finansējums: 

961 995 LVL 

Pašvaldības finansējums: 185 057 LVL 
Valsts finansējums: 33 953 LVL 

 
 
Projekta mērķis - izveidot augstas kvalitātes efektīvu ielu infrastruktūru Jelgavas pilsētā, kas 
nodrošinās izglītības, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sekmēs uzņēmējdarbības 
attīstību.  
 
Rezultāti: 
Projekta ietvaros veikta sešu starpkvartālu ielu rekonstrukcija: 

 Strazdu ielas no Kronvalda ielas līdz Akmeņu ielai, Akmeņu ielas no Imantas ielas līdz 
Brīvības bulvārim, Lāčplēša ielas no Kronvalda ielas līdz Brīvības bulvārim, Kronvalda ielas 
posms no Lāčplēša ielas līdz Imantas ielai, Kronvalda ielas posms no Izstādes ielas līdz 
Lāčplēša ielai, Imantas ielas rekonstrukcija, 

 rekonstrukcijas darbu ietvaros uzlaboti esošie ielu parametri un satiksmes organizācija, 

 izveidotas gājēju ietves, veloceliņi, apgaismojums, automašīnu stāvvietas,  

 veikta komunikāciju rekonstrukcija vai jaunu komunikāciju izbūve (ūdensvadu un hidrantu 
izbūve, saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, lietus kanalizācijas 
kolektoru izbūve, ielas apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve, kabeļu kanalizācijas 
izbūve pašvaldības vajadzībām). 

  

Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve 
izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības 
nodrošināšanai 
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 (2006.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 290 000 LVL 

 

ERAF finansējums: 186 429 LVL 
Valsts un Jelgavas pilsētas 

pašvaldības finansējums: 
 

103 571 LVL 
  

  
Projekta mērķis - paaugstināt satiksmes vadības un transporta sistēmas efektivitāti, palielinot 
satiksmes drošību gājējiem, īpaši bērniem, Jelgavas pilsētā. 
 
Rezultāti: 

 izbūvētas gājēju ietves O.Kalpaka ielā posmā starp Raiņa un Rūpniecības ielu. Posmā no 
Raiņa ielas līdz Vaļņu ielai ietves abās pusēs ar platumu 2,0m, posmā no Vaļņu ielas līdz 
Zirgu ielai ietves abās pusēs ar platumu 1,5m, posmā no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielai 
kreisajā pusē rekonstruēta esošā ietve ar platumu 2,0m, bet labajā ielas pusē izbūvēta 
jauna ietve apvienota ar veloceliņu. Ielas ietvēm un zaļajām zonām šķērsprofils ar 
mainīgiem procentiem un arī mainīgu krituma virzienu; 

 izbūvētas gājēju ietves Svētes ielā posmā starp O.Kalpaka un Sakņudārza ielu. Ielas ietvēm 
un zaļajām zonām šķērsprofils ar mainīgiem procentiem un mainīgu krituma virzienu; 

 rekonstruēti Pulkveža O.Kalpaka ielas krustojumi ar Vaļņu ielu, Plūmju ielu, Pavasara ielu, 
Ūdensvada ielu, Dārza ielu, Zirgu ielu un Stacijas ielu, mainot krustojuma konfigurāciju, lai 
uzlabotu krustojumu pārredzamību un satiksmes drošību; 

 rekonstruēti Svētes ielas krustojumi ar Sakņudārza ielu un ar Jāņa Asara ielu, mainot 
krustojuma konfigurāciju, lai uzlabotu krustojumu pārredzamību un satiksmes drošību; 

 uzstādīti luksofori Raiņa ielas un O.Kalpaka ielas krustojumā; 

 uzstādīti apgaismes balsti ar armatūrām Pulkveža O.Kalpaka ielā no Raiņa līdz Rūpniecība 
ielai un Svētes ielā no Sakņudārza ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai. 

 
  

  

 Drošais ceļš uz skolu  

 



 
© Jelgavas pilsētas dome, 2012   Lapa 56 no 68 

 

 
(2006.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 175 701 LVL 

 

Phare 2003. gada Pārrobežu 
sadarbības programma Baltijas 

jūras reģionā finansējums: 

175 701 LVL 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

- LVL 

  

 
Projekta mērķis - radīt drošu vidi visiem ceļu satiksmes dalībniekiem (īpaši riska grupām – 
skolniekiem, invalīdiem un riteņbraucējiem), paaugstinot satiksmes drošību pie skolām un 
veidojot pilsētas sadarbību ar Örebro partneriem, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti Jelgavā.  
 
Rezultāti: 

 skolēnu drošas riteņbraukšanas apmācību kursu izstrāde,  

 trīs satiksmes noteikumu apmācības laukumu izveide,  

 satiksmes noteikumu apmācības laukumu inventāra iegāde,  

 2 tehnisko projektu sagatavošana veloceliņiem maršrutā: Kalnciema ceļš no Rīgas ielas līdz 
Loka maģistrālei - Loka maģistrāle no Kalnciema ceļa līdz Rīgas ielai - Tērvetes iela posmā 
no Baložu ielas līdz pilsētas robežai,  

 bīstamo gājēju pāreju izgaismošana pie Jelgavas speciālās skolas un Jelgavas 
3.pamatskolas,  

 sadarbības tīkla veidošana ar pasākuma partneriem Örebro un Jelgavā,  

 informācijas izplatīšana par satiksmes drošību.  
 

 
 
  

 Satiksmes drošība pie skolām 
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(2005.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 171 484 LVL 

 

ES “Phare atbalsts projektu 
sagatavošanai"  finansējums: 

154 336 LVL 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

17 148 LVL 

  

 
Projekta mērķis - veikt satiksmes negadījumu izpēti, transporta modelēšanu un shēmas izstrādi, 
kā arī izstrādāt projekta ieviešanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. 
 
Rezultāti: 

 satiksmes negadījumu izpēte,  

 transporta perspektīvo plūsmu modelēšana,  

 satiksmes organizācijas shēmas izstrāde,  

 tehnisko specifikāciju izstrāde transporta plūsmas vadības sistēmām,  

 tehnisko specifikāciju izstrāde vadības centra telpu rekonstrukcijai,  

 tehnisko specifikāciju izstrāde divpadsmit luksoforu objektu modernizācijai un divpadsmit 
krustojumu rekonstrukcijai. 

 
Šis projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un JPPA 
„Pilsētsaimniecība”.  
 
 
  

Izpētes veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu 
krustojumu rekonstrukcijai un transporta kustības vadības 
centra izveidošanai Jelgavas pilsētā 
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10. Vide un risku vadība 
 

 
(11.2011.- 12.2012.) 
 

Projekta finanšu apjomi un avoti 
Kopējais projekta budžets:  350 000 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

 - LVL 

ERAF finansējums: 350 000 LVL 
  
  

 
Projekta mērķis - samazināt plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, kas atbilst plūdu risku 
novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C 
kritērijam, rekonstruējot esošo hidrotehnisko būvju kompleksu un izveidojot pretplūdu sistēmu, 
tādējādi veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes, kā arī ūdens režīma un apkārtējās vides stāvokļa 
ievērojamu uzlabošanos un vides risku samazināšanu. 
 
Plānotie rezultāti: 

 rekonstruētas astoņas caurtekas zem Kalnciema ceļa, 

 caurtekām tiks izbūvēti pretplūdu vārsti,  

 rekonstruēta lietus ūdens pārsūknēšanas stacija un ūdens attīrīšanas stacija,  

 atjaunots Bērzu kapu meliorācijas sistēmas pieslēgums kolektoram,  

 Loka maģistrāles kolektorā izbūvēti pretplūdu vārsti, 

 pazemināts vienas caurtekas novietojums zem Loka maģistrāles, tā pasargājot no plūdiem 
Kalnciema ceļa labās puses teritoriju.  
 
  

Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku 
novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā  
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(07.2010.- 09.2011.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 656 590 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 156 927 LVL 
ELVGF finansējums: 499 663 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - uzlabot vides stāvokli cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā 
Jelgavas pilsētā. 
 
Rezultāti: 

 rekonstruēta Garozas iela veicot ceļa seguma virskārtas nomaiņu 0,968 km garumā, 

 sakārtota lietus ūdens kanalizācija sistēma Pārlielupē 0,447 km garumā,  

 sakārtota virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, nodrošinot bijušo cukurfabrikai 
piegulošo teritoriju tālāku izmantošanu un iekļaušanu apkārtējā pilsētvidē, 

 iztīrīts Garozas ielas kolektors, lai notekūdeņi neapplūdinātu apkārtnē esošos dzīvojamos 
masīvus, kā arī rekonstruēti nolietojušies kolektori, lai nodrošinātu notekūdeņu novadīšanu 
uz attīrīšanas iekārtām un savākšanas sistēmām.  
 
 

  

Melioratīvās sistēmas rekonstrukcija cukura rūpniecības 
restrukturizācijas skartajās teritorijās Jelgavas pilsētā  
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(03.2009. - 04.2011.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 1 241 460 LVL 

 

ERAF finansējums: 1 055 241 LVL 
Nacionālais un projekta partneru 

līdzfinansējums: 
186 219 LVL 

t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums 

103 732 LVL 

 
Projekta mērķis - uzlabot riska vadības un ārkārtas situāciju pakalpojumu pieejamību Latvijas – 
Lietuvas pierobežas teritorijā. 
 
Rezultāti: 

 izveidots drošs datu pārraides tīkls un pilnveidoti saistošie riska vadības dokumenti 
Zemgales un Šauļu pierobežas pašvaldībās,  

 stiprināta institūciju kapacitāte ieviešot riska vadības informācijas sistēmu, 

 uzlaboti civilās aizsardzības plāni  

 izstrādāti risku novērtējumi Jelgavas un Šauļu pašvaldībās,  

 uzlabota riska vadības infrastruktūra, nodrošinot ātrāku reaģēšanas iespēju katastrofu 
likvidēšanā pierobežas teritorijā, 

o izveidots daudzfunkcionāls riska vadības centrs Lietuvas VUGD Šauļu nodaļai,  
o iegādāts nepieciešamais glābšanas aprīkojums Jelgavas ugunsdzēsējiem,  
o iegādātas divas ātrās medicīnas automašīnas Šauļu Neatliekamās medicīnas 

palīdzības punktam, 
o uzstādīta trauksmes un apziņošanas sistēma Šauļu pilsētā,  
o izveidots slēgts datu pārraides tīkls Jelgavas pilsētā,  

 stiprināta ~ 150 riska vadības speciālistu kapacitāte un informēta sabiedrība.  
 
 
Projekta vadošais partneris – Jelgavas pilsētas pašvaldība. Projekts īstenots sadarbībā ar 5 
partneriem no Latvijas un Lietuvas - Jelgavas pilsētas pašvaldība, Šauļu pilsētas pašvaldība, 
Latvijas VUGD, Lietuvas VUGD, Jelgavas rajona padome. 
 
 
 
 
  

Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas 
veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II  
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(05.2009. – 03.2011.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets:  1 336 734 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 234 455 LVL 
ELVGF finansējums: 1 102 279 LVL 

  
  

 
Projekta mērķis - atjaunot rūpnieciskās ražošanas ietekmēto vides stāvokli un izveidot kvalitatīvu 
publisko ārtelpu Jelgavas pilsētā - Lielupes labajā krastā, posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai. 
 
Rezultāti: 

 veikta Lielupes gultnes tīrīšana divās vietās: labajā krastā pret bijušajiem cukurfabrikas 
nosēdlaukiem un kreisajā krastā – Driksas attekas veidotās salas galā; 

 īstenota izsargdambja rekonstrukcija un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. 
Aizsargdambja rekonstrukcija Lielupes labajā krastā 1 km garumā, posmā no dzelzceļa tilta 
līdz Rīgas ielai.  

 Nodrošināta upes labā krasta sakārtošana tādā veidā, lai tā iekļautos pilsētas aktīvās 
rekreācijas zonā un kļūtu pieejama cilvēkiem sporta un atpūtas aktivitātēm.  

 
  

Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā krasta 
aizsargdambja posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai 
atjaunošana  

 



 
© Jelgavas pilsētas dome, 2012   Lapa 62 no 68 

 

 
(03.2007. - 06.2009.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 132 642 LVL 

 

Eiropas Komisijas Vides 
ģenerāldirektorāta finansējums: 

106 114 LVL 

Pašvaldības finansējums: 16 689 LVL 
Jelgavas rajona padomes un Šauļu 

pilsētas pašvaldības finansējums 
9 839 LVL 

 
Projekta mērķis - uzlabot civilās aizsardzības līmeni un sadarbību cīņai pret plūdu izraisīto ietekmi 
Eiropā, īpaši Latvijas un Lietuvas kaimiņreģionos. 
 
Rezultāti: 

 izstrādātas vienotas procedūras un standarti pārrobežu sadarbībai,  

 apgūta citu Eiropas valstu pieredze,  

 izveidota vienota Jelgavas – Šauļu glābšanas komanda,  

 izstrādāta glābšanas komandas teorētisko un praktisko apmācību programma,  

 veikta Jelgavas – Šauļu glābšanas komandas teorētiskā un praktiskā apmācība,  

 informēta sabiedrība par plūdu radīto ietekmi, izplatīti informatīvie bukleti, organizēta 
kampaņa jauniešiem un uzņemta videofilma (materiāli latviešu, lietuviešu un angļu 
valodās).  

 

  

 Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem 
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(03.2006. – 04.2008.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 921 270 LVL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERAF finansējums: 690 953 LVL 
Nacionālais un projekta partneru 

finansējums: 
230 317 LVL 

t.sk. Pašvaldības finansējums: 150 380 LVL 
  
  
  
  

 
Projekta mērķis - sabiedrībai drošas vides veidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās, kā arī pārrobežu 
sadarbības attīstīšanu Latvijā un Lietuvā.  
 
Rezultāti: 

 izstrādāta Riska vadības sistēmas stratēģija Latvijas un Lietuvas pārrobežas teritorijai, 

 izstrādāta un ieviesta Riska vadības informācijas sistēma, kas pielietota ar riska vadību 
saistītās institūcijas Zemgales un Šauļu reģionos, 

 sagatavots tehniskais projekts Krīzes vadības centra izveidei Jelgavā; 

 izstrādāta Riska vadības apmācību programma un apmācīti vairāk kā 140 riska vadības 
speciālisti no projekta partnera institūcijām Latvijā un Lietuvā, 

 iegādāts datortehnikas aprīkojums Latvijas un Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestiem, kā arī Šauļu neatliekamās palīdzības sniegšanas punktam, 

 izstrādāta „Institucionālā, cilvēkresursu attīstības un sabiedrības informēšanas 
stratēģija”, 

 izstrādāta „Pārrobežu riska vadības sadarbības rokasgrāmata”, 

 iegādāts videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešams aprīkojums un uzstādītas 30 
videonovērošanas kameras Jelgavas un Šauļu pilsētās,  

 izstrādātas trokšņa monitoringa kartes Jelgavas un Šauļu pilsētām, 

 iegādāta gaisa piesārņojuma monitoringa mobilā laboratorija, 

 iegādāts civilās aizsardzības aprīkojums riska vadībā iesaistītajiem glābšanas dienestu 
speciālistiem Jelgavas un Šauļu pilsētās (divām glābšanas komandām ar sešiem speciālistiem 
komandā). 

 
Projekta vadošais partneris: Jelgavas pilsētas pašvaldība. 
Projekta partneri: Šauļu pilsētas pašvaldība; Šauļu Apgabala administrācija; Latvijas Katastrofu 
medicīnas centrs; Šauļu Neatliekamās palīdzības sniegšanas punkts; Latvijas Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests; Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; Rīgas Tehniskā 
universitāte; Zemgales reģiona attīstības aģentūra; Dobeles rajona padome; Jelgavas rajona 
padome; Bauskas pilsētas pašvaldība. 

 
 
  

Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas 
veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos  
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Komunālā saimniecība - ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu 
apsaimniekošana 

 
(07.2008. – 08.2009.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 176 134 LVL 

 

Kohēzijas fonda finansējums: 110 428 LVL  
SIA "Jelgavas Ūdens" finansējums: 65 706 LVL  

t.sk.  
Neattiecināmo izdevumu segšanai 

(PVN): 
28 897 LVL 

 
Projekta mērķis - izveidot digitālu kanalizācijas tīkla modeli, kas simulētu Jelgavas pilsētas esošās 
centralizētās kanalizācijas sistēmas hidraulisko darbību, un nodrošinātu nepieciešamo informāciju 
kanalizācijas tīklu optimālai attīstībai nākotnē. 
 
Rezultāti: 

 novērtēts kanalizācijas tīkla pašreizējais fiziskais stāvoklis, 

 novērtēts infiltrācijas (gruntsūdeņu un lietus ūdeņu pieplūdes) līmenis kanalizācijas 
sistēmā,  

 iegādāta un uzstādīta kanalizācijas tīkla hidrauliskai analīzei piemērota programmatūra un 
nepieciešamais aprīkojums, 

 izveidots kanalizācijas tīkla modelis, 

 modelis kalibrēts, saskaņojot simulēto plūsmu apjomu ar faktiskajām plūsmām, 

 saņemts atbalsts infiltrācijas samazināšanas aktivitāšu plānošanā, 

 veikta darbinieku apmācība kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā, izmantojot modeli 
(kanalizācijas sistēmas attīstības novērtēšana, ekspluatācijas un uzturēšanas problēmu 
identificēšana), 

 saņēmējs apmācīts kanalizācijas sistēmas attīstības projektēšanā, izmantojot modeli. 
 
 
  

Tehniskā palīdzība vides nozarē, komponente Kanalizācijas 
sistēmas modeļa izstrāde Jelgavā 
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(12.2000.-07.2007.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 13 037 877 LVL 

 

Kohēzijas fonda finansējums: 9 094 548 LVL 
SIA „Jelgavas ūdens”:   3 943 329 LVL 

t.sk.  
Neattiecināmo izdevumu segšanai 

(PVN): 
911 814 LVL 

Ziemeļvalstu Investīciju bankas 
aizdevums: 

1 276 995 LVL 

Ziemeļvalstu Vides Finanšu 
korporācijas aizdevums: 

461 962 LVL 

 
Projekta mērķis - pilnveidot ūdens apgādes pakalpojumus un notekūdens savākšanu, lai uzlabotu 
dzeramā ūdens kvalitāti un mazinātu piesārņojumu, kā arī dzeramā ūdens zudumus. 
 
Rezultāti: 

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi: 

 tīkla modelēšana un noplūžu samazināšanas programmas izstrāde, 

 ūdens izpētes laboratorijas rekonstrukcija (ieskaitot aprīkojuma iegāde), 

 ūdens apgādes tīkla remonts un paplašināšana (transmisijas un sadales maģistrālie 
cauruļvadi). 

 
Kanalizācijas tīkla uzlabošanas pasākumi: 

 kanalizācijas tīkla (mazināta infiltrācija gruntsūdeņos un neattīrīto notekūdeņu 
izplūdes) remonts un paplašināšana, 

 7 notekūdeņu sūkņu staciju remonts. 
 

Notekūdeņu attīrīšana sistēmas uzlabojumi: 

 Notekūdeņu attīrīšanas stacijas atjaunošana (saņēmējakas atjaunošana, 
priekšattīrīšana, primārie un sekundārie nostādinātāji un aerācijas sistēma un tvertne, 
notekūdeņu laboratorijas iekārtas un dūņu sūkņu atjaunošana, slāpekļa un fosfora 
attīrīšanas procesa mehānisma uzstādīšana). 

 
 
 

  

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība 
Jelgavā, I kārta 
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(11.2006. – 11.2008.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 7 000 000 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

1 400 000 

Kohēzijas fonda finansējums: 5 600 000 
  
  

 
Projekta mērķis - izveidot videi drošu un ekonomiski sabalansētu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu Zemgales reģionā, kas pilnībā atbilstu esošajām nacionālajām un 
Eiropas Savienības prasībām. 
 
Rezultāti: 

 veikta Zemgales reģiona sadzīves atkritumu poligona „Brakšķi” (Jelgavas rajonā) projektēšana 
un būvniecība, 

 veikta sadzīves atkritumu poligona „Grantiņi” (Bauskas rajonā) projektēšana un būvniecība, 

 sadzīves atkritumu šķirošanas laukuma Jelgavā izveide,  

 22 Zemgales reģionā esošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija,  

 313 Zemgales reģionā esošo dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide. 
 
 
Projekts tika ieviests partnerībā ar Bauskas pašvaldību. 
 
  

Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
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(2007.- 2008.) 

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 336 756 LVL 

 

Pašvaldības finansējums: 159 959 LVL 
ERAF finansējums: 168 378 LVL 

Valsts finansējums: 8 419 LVL 
  

 
Projekta mērķis - samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicināt atkritumu otrreizējo 
izmantošanu un pārstrādi, un sekmēt vides kvalitātes uzlabošanu, izveidojot nepieciešamo 
papildus infrastruktūru, lai dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēma Jelgavas pilsētā būtu 
pieejama visiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem.  
 
Rezultāti: 

  izveidoti 2 asfaltēti un labiekārtoti (izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, elektroapgāde, žogs, 
labierīcības, sarga mājiņa) sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi:  

o P. Lejiņa ielā 6 (3138 m2),  
o Salnas ielā 20 (3090m2), 

 atkritumu laukumi aprīkoti ar 14 metāla konteineriem atkritumu šķirošanai un 6 
pašpresējošajiem atkritumu konteineriem. 

  nodrošināti sabiedrības informēšanas pasākumi: 
o sagatavoti 12000 informatīvie bukleti latviešu un krievu valodās, 
o publikācijas masu medijos, informatīvie stendi un plāksnes.    

 
 
Dalīto atkritumu savākšanas laukumos tiek pieņemti sašķiroti atkritumi no iedzīvotājiem bez 
maksas. Atkritumus laukumos var ievest tikai ar vieglajām automašīnām un tiem jābūt tīriem un 
sašķirotiem bez citu atkritumu piemaisījumiem. Laukumā strādā laukuma uzraugs, kurš palīdz 
pareizi izvietot iedzīvotāju sašķirotus atkritumus. 
 
 
 
 

  

Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Jelgavas 
pilsētā 
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(12.2005. – 12.2006.)  

 
Projekta finanšu apjomi un avoti 

Kopējais projekta budžets: 187 923 LVL 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
finansējums: 

23 515 LVL 

Kohēzijas fonda finansējums: 146 135 LVL 
  
  

 
Projekta mērķis - izveidot ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas modeli pašvaldību teritorijās 
Jelgavā un Cēsīs un integrēt ilgtspējīgas attīstības principus pilsētu attīstības stratēģijās un 
teritorijas plānojumos. 
 
Rezultāti: 

 esošās situācijas izpēte un novērtējums, kas pamatots uz dabas vērtību saglabāšanas 
principiem Jelgavā Miezītes ceļa rajonā, Cēsu pilsētas teritorijā. 

 konceptuālas rekomendācijas apbūves noteikumiem, kas iekļaujamas teritorijas plānojumu 
papildinājumos divās pašvaldībās Jelgavā un Cēsīs, veidojot kvalitatīvu dzīves vidi,  

 zināšanu pārnese un pieredzes apgūšana pieredzes apmaiņas vizītēs, tādējādi palielinot 
vietējo pašvaldību institucionālo kapacitāti, tai skaitā teritoriju plānotāju, vides 
speciālistu un ūdens apsaimniekotāju, kā arī augstskolas mācībspēku zināšanu līmeni un 
praktisko pieredzi, 

 sagatavots informatīvais materiāls „Ekonomikas un ekoloģijas faktori ilgtspējīgai 
lietusūdeņu apsaimniekošanai pilsētās”. 

 Izstrādāts viens paraugdetālplānojums Cēsīs Pirtsupītes ielejas teritorijai, kurā iekļauti 
ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas sistēmu elementi. 

 
2 pilotprojektu realizācija: 

 Jelgavā - Brīvības bulvāra skvēra teritorijas un ūdenstilpes sakārtošana; 

 Cēsīs - Lietus ūdens noteces sistēmas izbūve Ata Kronvalda, Lapsu un Piebalgas ielām 
pieguļošām teritorijām. 

 

Ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēma Latvijas 
pašvaldībās 


