


 

 
 

Sveicināti „Jelgava skaitļos” lasītāji! 
 

Pēdējos gados Jelgavas pilsēta ir b tiski mainījusies, kļ stot par vienu no Latvijas industri l s 
attīstības centriem, kur notiek inov ciju potenci la koncentr cija un tiek ražota produkcija ar augstu 
pievienoto vērtību. Pilsēt  tiek attīstīta mašīnb ve, met lapstr de, kokapstr de, plastmasas p rstr de, 
k  arī p rtikas produktu p rstr de un citas nozares.  

Skaidri apzinoties, ka tieši ražošana un aktīva saimniecisk  darbība ir t , kas veicina 
ekonomisko izaugsmi, pilsēt  dar m daudz, lai uzņēmējs šeit justos vajadzīgs un izvēlētos tieši 
Jelgavu sava biznesa attīstībai un veidošanai. Pilsēta kļuvusi pievilcīga arī investoriem, par to liecina 
jaunu uzņēmumu ien kšana pilsēt . Tas nozīmē, ka tiek radītas jaunas darbavietas un rezult t  
Jelgav  ir viens no zem kajiem bezdarba līmeņiem Latvij . 

Jelgava var lepoties ar veiksmīgo izaugsmi un attīstību. Financial Times investīciju 
pētniecības nodaļas fDi Intelligence pētījum  „Eiropas n kotnes pilsētas un re ioni 2014/2015” tika 

izvērtētas 468 pilsētas un re ioni. Izmaksu efektivit tes kategorij  Jelgava ieņem 5.vietu mikropilsētu 
kategorij .  

Pilsēt  ir realizēta jauna centr l s daļas koncepcija ar iedzīvot jiem, t ristiem un biznesa 
attīstībai labvēlīgu un atvērtu vidi, uzlabojusies densapg de un dzeram  dens kvalit te.  

Jelgava ir kļuvusi par vienu no Latvijas profesion l s izglītības centriem. Pilsēt  ir pieejama 
m sdienīga un kvalitatīva izglītības sistēma, galveno uzsvaru liekot uz profesion lo un du l s 
izglītības ieviešanu.  

Daudzas pilsētai svarīgas lietas ir atrodamas šaj  izdevum , kas raksturo pilsētas izaugsmi un 
attīstību. Novēlu ikvienam taj  atrast ko jaunu, noderīgu un interesantu! 
 

 

 

 
 

 

 

 

Andris R viņš 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdēt js 



si par Jelgavu 
____________________________________________________________ 

 1 

 

Jelgava ir ceturt  liel k  pilsēta Latvij  pēc iedzīvot ju skaita un piekt  – pēc teritorijas.  

Jelgavas kopplatība ir 60,3 km2
, no kuriem: 

- dens platības ir 2,72 km2
 

- parki aizņem 1,62 km2
 

- meži aizņem 12,64 km2
 

Att lumi: 
Jelgava - Rīga           
Jelgava - Viļņa           

Jelgava - Tallina 

Jelgava - Maskava     

Jelgava - Stokholma  

Jelgava - Berlīne        
Jelgava - Vīne         

    42 km 

  295 km 

  350 km 

 1053 km 

   482 km 

 1221 km 

 1403 km 

 

 

 

Jelgava ir vienīg  pilsēta Latvij , kuras 
erbonī ir attēlots valsts mazais erbonis. 
erboni pilsēta ieguva reizē ar pilsētas 

tiesīb m 1573.gad . Pirmaj  erbonī bija 
atainota kronēta brieža galva aveņsarkan  
lauk , tagad pilsētas erbonis ir alņa 
galva purpura lauk . 

 

 

 

1938.gada 28.oktobrī tika apstiprin ts 
pilsētas karogs.  
Tas dalīts div s vien da platuma daļ s: 
augš  tumši zils, bet apakš  - sarkans; 

karoga centr  ir Jelgavas pilsētas 
erbonis. 

 

 

 2012.gada 26.aprīļa domes sēdē Jelgavas 
pilsētas logotips tika apstiprin ts 
saistošajos noteikumos „Jelgavas pilsētas 
simbolika”. Jelgava ir vienīg  Latvijas 
pilsēta, kuras erbonī heraldiski attēlots 
arī valsts mazais erbonis, kas Jelgavas 
ofici lo simboliku padara smagnēju un 
t s lietošanu – svinīgu. Ikdienas 

lietošanai radīts viegl ks un atraktīv ks 
pilsētas logo, kur  stilizēti attēlota aļņa 
galva un pilsētas nosaukums. Jelgavas 
logo aļņa lielie un žuburainie ragi 

simbolizē pilsētas vēsturisko vērtību un 
pieredzi.  

http://www.jelgava.lv/?id=2440
http://www.jelgava.lv/?id=2440
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2012.gada 20.mart  Jelgavas pilsētas 
logotips un sauklis re istrēti Latvijas 
Republikas Patentu valdē k  preču zīmes. 

 

Jelgavas pilsētas liel k  vērtība ir cilvēki, 
kas šeit dzīvo, izglītojas un str d  – savai 

personiskai un pilsētas izaugsmei. T pēc 
ikvienam šeit ir iespēja atrast jomu, kur  
viņš vēlas darboties, g t zin šanas un 
prasmes, profesion li attīstīties un 
izpausties radoši. T s ir izaugsmes 
iespējas, s kot no pirmsskolas vecuma 
līdz senioriem.  

 

Mēs, jelgavnieki, augam līdz ar pilsētu, 
sniedzot tai katrs savu - īpašu un 
nenovērtējamu ieguldījumu. Pilsētnieku 
kopīgais darbs lab kai n kotnei un 
skaistai šodienai ir pamats pilsētas 
attīstībai. Ar neatlaidīgo darbu 
jelgavnieki ir pan kuši, ka tieši izaugsme 
ir tas, kas vislab k raksturo Jelgavu un 
t s iedzīvot jus. 
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Budžeta ieņ mumi 2013.gad , Ls un % 

 

 
 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

 

Budžeta izdevumi 2013.gad , Ls un % 

 

 
 

 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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Past vīgo iedzīvot ju skaits gada s kum  

 

 
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 

 

 

 

 

Dzimumstruktūra Jelgav , % 
 

 
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
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Jelgavas iedzīvot ju dzimumvecuma struktūra 

 

 
Avots: Jelgavas pašvaldības informācija, dati uz 2014.gada 1.septembri 

 

 

 

 

Past vīgo iedzīvot ju sadalījums līdz darbsp jas vecumam, darbsp jas vecum  
un virs darbsp jas vecuma gada s kum  Jelgav , % 

 

 
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
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Jelgavas past vīgo iedzīvot ju nacion lais sast vs 2014.gada s kum ,% 

 

 
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 

 

Migr cijas saldo Latvijas lielaj s pils t s 2008.-2013.gad  
 

 
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
 

Dabiskais pieaugums Latvij  un Latvijas lielaj s pils t s uz 1000 iedzīvot jiem 

 

2010.gad  2011.gad  2012.gada 2013.gad  

Dabiskais 

Pieaugums 

2013.gad  

Jelgava -2,4 -2,6 0,1 -0,6 -32 

Daugavpils -6,7 -6,1 -5,0 -5,5 -478 

J rmala -4,2 -3,6 -2,9 -4,1 -203 

Liep ja -4,3 -3,8 -3,0 -4,6 -332 

Rēzekne -8,4 -5,9 -4,1 -6,9 -206 

Ventspils -4,1 -4,8 -4,3 -5,5 -201 

Latvija -4,9 -4,5 -3,2 -4,1 -8095 
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  



Izgl t ba 
____________________________________________________________ 

 7 

 

Jelgavas pils tas dzimtsarakstu nodaļ  re istr to b rnu skaits un no tiem 
pirmsskolas izglītības iest des apmekl jošo b rnu skaits 

 

 
 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

B rnu skaits pirmsskolas izglītības programm s Jelgavas pils tas 
izglītības iest d s 

 

 

Avots: Jelgavas izglītības pārvaldes dati 
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Skol nu skaits Jelgavas visp r j s pamatizglītības un visp r j s vid j s 

izglītības iest d s 

 

 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

 

2013.gad  izglītojamo t l k  izglītības izv le  
p c visp r j s pamatizglītības programmu apguves 

 

Beidza 9.klasi M c s 

498 

Izglītības iest de Skaits % 

Visp rēj s vidēj s izglītības iest dēs 327 65,7 

Profesion laj s izglītības iest dēs 
kop , t.sk.: 

150 30,1 

                Jelgavas Amatu vidusskol  32 6,4 

                Jelgavas Tehnikum  48 9,6 

Profesion laj s vidēj s izglītības 
iest dēs 

121 24,3 

Str d  3 0,6 

Nestr d , nem c s 5 1 

rzemēs 13 2,6 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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Jelgavas pils tas 9.klašu absolventu karjeras izv le, % 

 

 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

2013.gad  izglītojamo t l k  izglītības izv le  
p c visp r j s vid j s izglītības programmu apguves 

 

Beidza 12.klasi M c s 

449 

Augst k s izglītības iest de Skaits % 

Augstskol s kop , t.sk.: 341 66,6 

                                      LLU 68 15,1 

1.līmeņa augst k s 

profesion l s izglītības 
iest dēs 

22 4,9 

Arodizglītības programm s ar 
ieg tu vidējo izglītību 

1 0,2 

Str d  110 24,5 

Nestr d , nem c s 4 0,9 

rzemēs 13 2,9 

Nav inform cijas 4 0,9 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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Jelgavas pils tas 12.klašu absolventu karjeras izv l , % 
 

 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

 

2013./2014.m cību gadu Jelgavas Amatu vidusskolu absolv ja un ieguva 
kvalifik ciju 

 

Nr. 

p.k. 
Profesija Absolventu skaits 

 P c 9.klases  

1. Pav rs 25 

2. Konditors 12 

3. Frizieris 15 

4. Ciparu programmas vadības darbagaldu 
iestatīt js 

7 

5. Tērpu stila speci lists 20 

6. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 19 

7. Mont žas darbu atslēdznieks 4 

8. Pav ra palīgs 9 

9.  Maiznieks 16 

 P c 12.klases  

1. Frizieris 20 

2. Viesmīlis 8 

3. Viz žists 9 

 Kop  164 
Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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2013.gad  re istr tais bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis % 

 

 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras dati 

 

 

Jelgavnieku skaits, kas str d  Rīg  re istr tajos uzņ mumos  
(dinamik  no 2003. līdz 2013.gadam) 

 

Gads 
Darba ņ m ju skaits, kuru dzīvesvieta ir Jelgav   

un darba vieta - Rīg  

2013 13326 

2012 13068 

2011 12682 

2010 12374 

2009 13521 

2008 19365 

2007 14799 

2006 13942 

2005 14217 

2004 13544 

2003 12949 

Avots: VID dati 
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2013.gad  Jelgav  str d jošie p c dzīves viet m 

Darba ņ m ja deklar t  dzīves vieta Darba ņ m ju skaits 

Rīga               1961  

Olaines novads                  209  

Jelgava             12 334  

Jelgavas novads               3620  

Ozolnieku novads               1087  

Dobeles novads                  538  

       taj  skait  Dobele                  244  

Tērvetes novads                  127  

Auces novads                  102  

Bauskas novads                  227  

       taj  skait  Bauska                  87  

J rmala                  138  

Tukuma novads                  156  

Citas teritorijas                 358  

Kop              22 408  

Avots: VID dati 
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Uzņ mumu skaits Jelgav  dalījum  pa uzņ m jdarbības form m 

 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
 
 

 

Uzņ mumu skaits Jelgav  dalījum  pa galvenajiem darbības veidiem, 2012.gads 

 
 

 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
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Str d jošo m neša vid j  bruto darba samaksa sabiedrisk  sektor   
Latvij  un Latvijas lielaj s pils t s, Ls 

 

 
 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
 

 

 

Str d jošo m neša vid j  bruto darba samaksa bez priv t  sektora 
komersantiem ar nodarbin to skaitu <50 Latvij  un Latvijas lielaj s pils t s, Ls 

 

 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
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Apstr des rūpniecības apgrozījums un eksports Jelgav  2007.-2013.gad  
 

 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
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Jelgavas pils tas pašvaldības un t s institūciju projektu veid  piesaistītais 
finans jums 2001.-2013.gad , Ls 

 
* t.sk. 17 657 174 Ls – SIA „Jelgavas dens” Kohēzijas fonda projekta finansējums 

** t.sk. 1 207 443 Ls – SIA „Jelgavas komun lie pakalpojumi” projekta finansējums 

*** t.sk. 1 376 442 Ls - SIA „Jelgavas dens” Kohēzijas fonda projekta finansējums 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

 

Jelgavas pils tas pašvaldības un t s institūciju 2013.gad  projektu veid  
piesaistītais finans jums sadalījum  pa pašvaldības funkcij m, Ls 

 

Teritorijas labiek rtošana 6 752 806 

Izglītība 2 160 513 

Nekustam  īpašuma p rvaldības programma 1 044 665 

Uzņēmējdarbības veicin šana 500 000 

Kult ra 2 280 

Kop  10 460 264 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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Projekti, kuru ietvaros 2013.gad  veiktas liel k s investīcijas 

Projekta nosaukums 

Kop jais 
projekta 

finans jums, Ls 

Invest t  
finans juma 

apjoms 

2013.gad , Ls 

Ielu infrastrukt ras un Driksas upes krastmalas sak rtošana 16 207 982 4 168 439 

Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz R pniecības ielai 3 890 941 2 629 214 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iest des izveide 

Ganību iel  66, I k rta 
1 809 260 619 861 

Pasta salas labiek rtošana un upju k  t risma un aktīv s atp tas 
produkta veidošana Jelgav  

2 263 522 403 796 

Vides izpratnes veicin šana  367 526 312 639 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iest des 
„V rpiņa” rekonstrukcija un energoefektivit tes paaugstin šana 

219 508 194 527 

J ņa kolektora rekonstrukcija pl du draudu novēršanai un 
samazin šanai Jelgav  

1 019 467 140 561 

Transporta infrastrukt ras izb ve industri lo teritoriju attīstības 
nodrošin šanai Jelgav  

500 000 125 742 

Ekolo isko av riju likvidēšana un vides pies rņojuma mazin šana 
Lielupes baseina teritorij  

172 848 83 868 

Soci l s rehabilit cijas programma Jelgavas pilsēt  dzīvojoš m romu 
tautības imenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem 

78 730 35 095 

Gl bšanas komandas izveide pl du situ ciju novēršanai Latvijas un 
Lietuvas pierobežas teritorij  

29 454 17 859 

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacit tes stiprin šana II-k rta 24 728 12 222 

Jelgavas pilsētas attīstības pl nošanas kapacit tes paaugstin šana 25 000 4886 

Zin tnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgav  un Šauļos 96 917 4143 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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Ekspluat cij  pieņemt s kas un izsniegt s būvatļaujas Jelgav  2013.gad  

 

Nr. 

p.k B ves 

 

Izsniegt s b vatļaujas (skaits) Pieņemti ekspluat cij  (skaits) 

 Kop  
Jauna 

b vniecība 

Rekonstrukcija, 

renov cija 
Kop  

Jauna 

b vniecība 

Rekonstrukcija, 

renov cija 

 Būves kop  (I+II) 153 73 76 96 58 38 

I kas       

1. Dzīvojam s m jas       

1.1. Individu l s m jas 62 32 22 35 24 11 

1.2. Daudzdzīvokļu m jas 1 - 4 1 1 - 

2. Nedzīvojam s ēkas       

2.1. R pnīcas 3 1 - 4 3 1 

2.2. Veikali (tirdzniecības 
objekti) 

3 1 
5 2 - 2 

2.3. Pakalpojumu objekti 14 1 18 10 - 10 

 Citi 23 14 12 17 12 5 

II Inženierb ves       

1. ielas 4 - 1 3 1 2 

 u.c. 43 24 14 24 17 7 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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Jelgavas ielu rekonstrukcijai atv l tie līdzekļi 2003.-2013.gad , LVL 

 

 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

 

Ceļu satiksmes negadījumu statistika Jelgavas pils t  2007.-2013.gad  

 

 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 
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rstu skaits Jelgavas pils t  2009.-2013.gad  
 
 

 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
 
 

 

Veselības aprūpe Jelgav  uz 01.01.2014 

1. imenes rstu skaits – 43 

2. Re istrēto pacientu skaits uz 1 imenes rstu - 1666 

3. Slimnīcas gultas vietu skaits - 283 

4. Slimnīcas rstu skaits – 53 

5. M su palīgu un sanit ru skaits – 99 

6. Saimnieciskais person ls – 54 

7. Slimnīcas pacientu skaits – 11880 

8. Vidējais rstēšan s ilgums slimnīc  – 5.68 dienas 
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Pašvaldības soci lo pabalstu sadalījums 2013.gad  

 

 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 

 

 

 

P c ien kumiem un materi l  st vokļa izv rt to imeņu, pašvaldības soci lo 

pabalstu saņ m ju raksturojums 2013.gad  

 

imenes tips 
imeņu 

skaits 

Personu 

skaits 

Soci lais 
pabalsts (Ls) 

Saņemt  
pabalsta 

summa 

(Ls) uz 

imeni 

Saņemt  
pabalsta 

summa (Ls) 

uz personu 

imenes, kur s ir bērni un viena vai 
vair kas pilngadīgas darbspējīgas 
personas 

1105 4710 474 518 429,43 100,75 

imenes, kur s ir bērni un nav 
nevienas pilngadīgas darbspējīgas 
personas 

69 203 28 605 414,56 140,91 

imenes, kur s nav bērnu un ir viena 
vai vair kas pilngadīgas darbspējīgas 
personas 

710 1096 191 706 270,01 174,91 

imenes, kur s nav bērnu un nav 
nevienas pilngadīgas darbspējīgas 
personas  

2226 2435 438 245 196,87 179,98 

Kop  4110 8444 1133074 275,69 134,19 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija 
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Kultūras pas kumu skaits un apmekl jums 2007.-2013.gad  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kult ras pas kumu 
apmeklējums  310468 333700 327281 320966 242810 231771 292397 

Kult ras pas kumu 
skaits 

285 301 277 250 251 207 283 

Avots: JPPI „Kultūra” informācija 

 

 

 

 

 

Pas kumu un apmekl t ju skaits pa veidiem 2013.gad  

2013.g. pas kumi Pas kumu skaits Apmekl t ju skaits 

Koncerti 71 31 343 

Izr des  66 20 378 

Izst des 34 43 423 

Valsts / tradicion lie svētki 21 72 518 

Konferences/ semin ri 9 2 150 

Liter rs pas kums 1 240 

Konkurss/skate 6 1 738 

Izklaides sarīkojumi 47 12 914 

Festiv li 6 100 174 

Kinoizr des  22 7 519 

Pavisam kop  283 292 397 

Avots: JPPI „Kultūra” informācija 
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Apkalpoto personu un gultasvietu skaits viesnīc s un cit s tūrisma mītn s 

Jelgav 2009.-2013.gad  

 

Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde  
 

 
 

Apmekl t ko objektu TOP Jelgav  2012.-2013.gad  

 

Vieta 

TOP  
Objekts 

Apmekl t ju 
skaits 

2012.gad  

Objekts 

Apmekl t ju 
skaits 

2013.gad  

1. 
Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas tornis 

32 552 
Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas tornis 

37 659 

2. 
. Eliasa Jelgavas Vēstures 

un m kslas muzejs 
18 008 

. Eliasa Jelgavas Vēstures 
un m kslas muzejs 

16 839 

3. 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universit tes muzejs 
Jelgavas pilī 

10 756 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universit tes muzejs 
Jelgavas pilī 

10 957 

4. 
Kurzemes hercogu kapenes 

Jelgavas pilī 4736 
Kurzemes hercogu kapenes 

Jelgavas pilī 4 180 

5. 
. Alun na memori lais 

muzejs 
4694 

. Alun na memori lais 
muzejs 

3 993 

6. 

Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzejs, Jelgavas 

ekspozīcija 

3208 
Autobusu r pnīca 
„AMOPLANT” 

2 750 

7. „Keramika LV” 2134 
Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzeja Jelgavas ekspozīcija 

2 742 

8. 
Autob ves r pnīca AS 
„AMO PLANT” 

1216 
Keramikas ražotne 
„Keramika LV” 

2 433 

Avots: Jelgavas reģionālā tūrisma centra apkopojums pēc objektu īpašnieku sniegtās informācijas 



Sports 
____________________________________________________________ 
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Sporta pas kumi, kas sarīkoti ar pašvaldības līdzfinans jumu 

 

 

2009.g. 

Sporta servisa centra rīkotie pas kumi 42 
 

132 Sporta klubu un sporta skolu realizētie 
sporta pas kumu projekti 90 

 

2010.g. 

Sporta servisa centra rīkotie pas kumi 40 
 

135 Sporta klubu un sporta skolu realizētie 
sporta pas kumu projekti 95 

 

2011.g. 

Sporta servisa centra rīkotie pas kumi 50 

144 Sporta klubu un sporta skolu realizētie 
sporta pas kumu projekti 94 

 

2012.g. 

Sporta servisa centra rīkotie pas kumi 52 

151 Sporta klubu un sporta skolu realizētie 
sporta pas kumu projekti 99 

2013.g. 

Sporta servisa centra rīkotie pas kumi 55 

154 Sporta klubu un sporta skolu realizētie 
sporta pas kumu projekti 99 

Avots: sporta klubu atskaites 

 

 

Sporta klubu aktivit t s iesaistītie jelgavnieki sadalījum  pa sporta veidiem 2013.gad  

 

 

Avots: sporta klubu atskaites 
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P rnava (Igaunija) 
Sadarbības līgums noslēgts 1957.gad . Notiek sadarbība izglītības 
un kult ras jom . Pilsētas teritorija ir 32 km2. Iedzīvot ju skaits - ap 

43 500.  

www.parnu.ee 

 
 

Šauļi (Lietuva) 
Sadarbības līgums noslēgts 1960.gad . Svarīg k s sadarbības jomas 
– izglītība, kult ra, sports, soci l  labkl jība un atkarības vielu 
profilakse. Teritorija 69,5 km

2, iedzīvot ju skaits - apmēram 
130 000.  

www.siauliai.lt 
 

 

Vejle (D nija) 
Sadarbības līgums noslēgts 1992.gad . Notiek sadarbība izglītības 
jom  un pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņa. Pilsēta atrodas 
D nijas kontinent laj  daļ , iedzīvot ju skaits - apmēram 52 500.  

www.vejle.dk  
 

Šin-jinga (Taiv na) 
Sadarbības līgums noslēgts 2000.gad . Tas paredz sadarbību 
m kslas un kult ras jom . Pilsēta atrodas Tainanas provinces 
ziemeļos un ir provinces administratīvais centrs. Pilsētas teritorija - 

38,54 km
2. Iedzīvot ju skaits - ap 75 000.  

 
 

Alkamo (It lija) 
Sadarbības līgums noslēgts 2002.gad . Tas paredz sadarbību 
kult ras, sporta, un soci l s labkl jības veicin šanas jom s. Tiek 
pl nots attīstīt tirdzniecības sakarus un veicin t uzņēmējdarbību. 
Aktīvi sadarbojas Jelgavas un Alkamo Rotari klubi.  
www.alcamo.it 
 

 

Baranoviči (Baltkrievija) 
Sadarbības līgums noslēgts 2003.gad . Svarīg k s sadarbības jomas 
– izglītība, kult ra, sports, atkarības profilakse. Tiek pl nots 
veicin t sadarbību ekonomikas jom .  
www.baranovichy.by  
 

Maskavas Dienvidu administratīvais rajons (Krievija) 
Nodomu protokols tika parakstīts 2003.gad , liekot pamatus 
sadarbībai inženierzin tņu jom . Šobrīd izveidojusies sadarbība ar 

ZIL r pnīcu un norit sagatavošan s darbi, lai Jelgav  uzs ktu 
vidējas kravnesības automobiļu ražošanu r pnīc  "AMOPlant". 
Maskavas dienvidu apgabal  dzīvo apmēram 1 600 000 iedzīvot ju. 
www.mos.ru  

 

 

Magadana (Krievija) 

Sadarbības līgums tika parakstīts 2006.gada, paredzot sadarbību 
kult ras, izglītības, ekonomikas, sporta, t risma, zin tnes un 
soci l s politikas jom s. Turkl t, pilsēt  ir latviešu diaspora 
(latvieši vai to pēcn cēji, kas PSRS okup cijas gados tika izs tīti), 
kas labpr t vēlētos uzturēt ciešus kontaktus ar Latviju. 
www.magadan.ru 

 

 

Ruel-Malmezona (Francija) 

Sadarbība aizs k s Francij  festiv la “P rsteidzoš  Latvija” laik  
un tika nostiprin ta Latvij  festiv la “Francijas pavasaris” ietvaros. 
Sadarbības līgums tika noslēgts 2007.gada, paredzot sadarbību 
ekonomikas, uzņēmējdarbības, izglītības, zin tnes, m kslas  un 
kult ras jom s. Kopīgu sadarbību ir uzs kušas Jelgavas Valsts un  

http://www.parnu.ee/
http://www.siauliai.lt/
http://www.vejle.dk/
http://www.alcamo.it/
http://www.baranovichy.by/
http://www.mos.ru/
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Rišeljē imn zijas, Jelgavas Amatu vidusskolas realizē sadarbību  
pav rm kslas, viesmīlības k  arī met lapstr des jom s. 
www.mairie-rueilmalmaison.fr  

 

Berlīne (V cija) 
Vienošan s par sadarbību tika parakstīta 2003. gada, paredzot ciešu 
sadarbību komun l  saimniecības jom  un sabiedrisk  transporta 
attīstīb s jom  Zemgalē. T pat vienošan s paredz veicin t 
investīciju piesaisti Zemgalē un saišu stiprin šanu vides izglītības 
jom . 
www.berlin.de 

 

 

Novu Odessa (Brazīlija) 
Nodomu protokols tika noslēgts 2007. gada 10. j nij , paredzot 
sadarbību daudz s jom s, tostarp arī sniedzot atbalstu 
organiz cij m, uzņēmumiem, nevalstisk m organiz cij m , palīdzot 
veidot savstarpējos kontaktus un veicinot abu valstu kult ru un 
vēstures izpratni; turkl t Novu Odes  ir liel k  latviešu kopiena 
Brazīlij . 
www.novaodessa.sp.gov.br  
 

Helleforsa (Zviedrija) 

Sadarbības līgums noslēgts 2004. gad . Tiek īstenota sadarbība 
pilsētvides veidošan  un ainavu arhitektu izglītošan . Uzs kta 
sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universit tes P rtikas 
tehnolo ijas fakult ti kulin rijas m kslas jom . N kotnē paredzēta 
sadarbība arī kult ras un soci lo lietu jom s. 
www.hellefors.se 
 

 

 

Naka (Zviedrija) 

Stokholmas piepilsēta ar apmēram 91 600 iedzīvot ju. Sadarbības 
līgums tika aktualizēts 2010.gad . Savulaik sadarbība tika uzs kta 
ES finansēto projektu ietvaros. Šobrīd  notiek sadarbība un 
pieredzes apmaiņa pašvaldības p rvaldes, vides, izglītības, kult ras, 
sporta, atkarības profilakses jom s.  
www.nacka.se 
 

 
 
 
 

 

Belostoka (Polija) 
Belostoka ir liel k  un viena no vēsturiski bag t kaj m pilsēt m 
Polijas ziemeļaustrumos. Pilsētas teritorija - 102 km

2, iedzīvot ju 
skaits - ap 294 400. Izveidojusies aktīva sadarbība pašvaldību 
pieredzes apmaiņ  un kult ras jom . Sadarbību stiprina arī Latvijas 
Poļu Savienības Jelgavas nodaļa. 
www.bialystok.pl 

 

 

Ivanofrankovska (Ukraina) 

Sadarbības līgums tika noslēgts 2007. gad ,  lai veidotu  sadarbību 
kult ras, izglītības, uzņēmējdarbības, komun l s saimniecības, 
soci l s labkl jības jom s un īstenotu kopīgu ES projektus. Notiek 
sadarbība integr cijas jom . 
www.mvk.if.ua  
 

http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/
http://www.berlin.de/
http://www.novaodessa.sp.gov.br/
http://www.hellefors.se/
http://www.nacka.se/
http://www.bialystok.pl/
http://www.mvk.if.ua/
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