NODOTS PUBLISKAI APSPRIEŠANAI
ar Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada
8.novembra lēmumu Nr.17/2

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS UN JELGAVAS
NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2022.-2027.GADAM
1.REDAKCIJA

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS
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Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

IEVADS
Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022.-2027. gadam (turpmāk - Programma) ir vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un aktivitāšu kopums Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2022.-2034. gadam (turpmāk - Stratēģija) noteikto stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Stratēģija un Programma ir pirmie
kopīgie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti Jelgavas valstspilsētai un Jelgavas novadam, kas izstrādāti pēc administratīvi teritoriālās reformas,
kuras rezultātā tika apvienoti Jelgavas un Ozolnieku novadi.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns ir sagatavots sešu gadu periodam, balstoties uz tematisko darba grupu un speciālistu
diskusiju rezultātiem, un sadalīts pa astoņiem rīcības virzieniem, kas izriet no Programmas stratēģiskās daļas.
Rīcības un investīciju plānā ir iekļauti Jelgavas valstspilsētas plānotie projekti un darbības plānošanas periodā līdz 2027.gadam, norādīts projektu
ideju indikatīvais finansējums, sasniedzamie rezultāti un atbildīgie par ieviešanu.
Indikatīvais
finansējums, EUR

Rīcības virzieni
RV1
RV2
RV3
RV4
RV5
RV6
RV7
RV8

Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū
Veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība, iedzīvotāju labklājība
Konkurētspējīgi pakalpojumi kultūras un sporta jomās
Mobilitāte un sasniedzamība
Publiskās infrastruktūras kvalitāte, ēku energoefektivitāte un mājokļu pieejamība,
Teritorijas un dabas resursu efektīva un ilgtspējīga apsaimniekošana
Konkurētspējīga un radoša uzņēmējdarbība un industriālā attīstība
Vieda pārvaldība un demokrātijas kultūra
KOPĀ:

Rīcības un investīciju plāns ir aktualizējams pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reiz gadā.

51,547,676
14,742,600
38,102,172
166,146,200
64,348,000
920,000
48,443,912
1,530,000
385,780,560

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV1: IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ UN KONKURĒTSPĒJA DARBA TIRGŪ
Pirmsskolas izglītība
1

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
izveide Nameja ielā 30

2

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
izveide Brīvības bulvārī 31A

3

4

JPPII "Kamolītis" infrastruktūras un
aprīkojuma modernizācija

JPPII "Zemenīte" teritorijas
labiekārtošana un fizisko aktivitāšu
laukumu izbūve

Jaunas PII izveide (vietas 450 bērniem) Nameja ielā 30

P

14,000,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

Būvprojekta izstrāde. Ēkas Brīvības bulvārī 31A pārbūve (vietas 160
bērniem), teritorijas labiekārtošana

P

2,981,522

VP1

RV1

1.1.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Jelgavas izglītības pārvalde

2019-2022

Jumta nomaiņa. Virtuves telpu vienkāršota atjaunošana (virtuves telpu
remontdarbi, komunikāciju nomaiņa, ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju
ierīkošana, virtuves ražošanas iekārtu, mēbeļu un aprīkojumu uzstādīšana).
Teritorijas labiekārtošana, fizisko aktivitāšu un mācību laukumu izbūve.
Grupu telpu pārbūve un aprīkošana (ēdiena sadales telpu un tualešu telpu
rekonstrukcija, santehnikas nomaiņa, trauku mazgājamo mašīnu
uzstādīšana, ventilācijas remontdarbi)

P

1,064,473

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2021-2027

Teritorijas labiekārtošana - žoga pārbūve, gājēju celiņu izbūve, zaļo zonu
labiekārtošana. Fizisko aktivitāšu un mācību laukumu ar aprīkojumiem
izveide. Labiekārtojuma elementu uzstādīšana, apstādījumi un
apzaļumošana

P

147,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

P

95,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

5

JPPII "Lācītis" teritorijas labiekārtošana

Žoga 2.kārtas izbūve, braucamās daļas seguma (plātnes) nomaiņa, gājēju
celiņu bruģakmens seguma ieklāšana. Siltumtrases sakārtošana. Bērnu
rotaļu laukumu pārveide (rotaļu laukumu namiņu pārvietošana un 2 nojumju
nomaiņa, rotaļu rīku pārcelšana un kopējā teritorijas infrastruktūras
uzlabošana un sakārtošana, izveidojot drošu un attīstošu vidi bērniem

6

JPPII “Gaismiņa” saimniecības ēkas
rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas
labiekārtošana

Skursteņa demontāža, telpu pārbūve, energoefektivitātes pasākumi,
komunikāiju pārbūve, veļas mazgāšanai/žāvēšanai iekārtu un aprīkojumu
uzstādīšana

P

235,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

7

JPPII "Rotaļa" infrastruktūras un
aprīkojuma modernizācija

Virtuves telpu remontdarbi, komunikāciju nomaiņa, ventilācijas sistēmas ar
rekuperāciju ierīkošana, virtuves ražošanas iekārtu, mēbeļu un aprīkojumu
uzstādīšana. Teritorijas labiekārtošana un fizisko aktivitāšu laukuma
ierīkošana

P

210,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

8

JPPII "Sprīdītis" ēkas Skolas ielā 2 jumta
Ēkas jumta pārbūve, telpu pielāgošana pirmsskolas iestādes vajadzībām
pārbūve

P

90,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

9

JPPII "Sprīdītis" teritorijas
labiekārtošana, fizisko aktivitāšu un
ārtelpu izveide āra nodarbībām

P

75,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2024-2027

10

JPPII "Vārpiņa" teritorijas labiekārtošana Žoga izbūve, teritorijas labiekārtošana, āra nojumes 2 grupām uzstādīšana
un fizisko aktivitāšu laukumu izveide
un fizisko aktivitāšu laukuma ierīkošana

P

90,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2027

Teritorija - Tērvetes ielā 6 un Skolas ielā 2 labiekārtošana, izbūvējot
teritorijas apgaismojumu, celiņus u.c.labiekārtojuma elementus

3

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns
Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

P

110,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2027

P

70,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2021-2022

13

Jelgavas 4.sākumskolas infrastruktūras
un mācību vides attīstība

Būvprojekta izstrāde ventilācijas sistēmas izbūvei, teritorijas labiekārtošanai.
Teritorijas labiekārtošana (ēkas atbalsta sienas stiprināšana, pagalma celiņu
bruģēšana, teritorijas žoga rekonstrukcija), ventilācijas sistēmas izbūve.
Ergonomiskas mācību vides izveidošana

P

750,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2027

14

Jelgavas Centra pamatskolas
Ergonomiskas mācību vides (egonomisku mēbeļu iegāde) izveidošana.
infrastruktūras, mācību vides un sporta
Sporta laukuma, āra vingrošanas trenažieru izbūve, teritorijas labiekārtošana
infrastruktūras attīstība

P

1,100,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

15

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas
teritorijas labiekārtošana un sporta
infrastruktūras izbūve

Teritorijas labiekārtošana, izbūvēta sporta infrastruktūra

P

275,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2025-2027

16

Jelgavas pamatskolas ""Valdeka"attīstības centrs" infrastruktūras un
mācību vides attīstība

Skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, vides
pieejamības nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana, sporta infrastruktūras
izveide

P

650,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

17

Jelgavas Pārlielupes pamatskolas
attīstība

Būvprojekta izstrāde. Ēkas kompleksai pārbūve, t.sk. peldbaseina pārbūve,
divslīpu jumta izbūve, ventilācijas sistēmas izbūve, ergonomiskas mācību
vides izveidošana, teritorijas labiekārtošana, mācību vides āra telpās
pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem izveidošana, vides pieejamības
nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām

P

3,000,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2027

18

Sporta stadiona izveide pie Jelgavas
Pārlielupes pamatskolas

Būvprojekta izstrāde. Jauna stadiona izbūve

P

1,500,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2027

19

Jelgavas 4.vidusskolas mācību procesa
digitalizācija

Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā (interaktīvo ekrānu,
datortehniskas iegāde). Aprīkotas divas datorklases un katrā klasē uzstādīts
interaktīvais displejs. Nodrošināts atbilstošs iekšējais tīkls. 20 kabinetos
uzstādīti interaktīvais displejs. Veikta tīkla aparatūras modernizācija:
uzstādīti komutātori - 7gab., bezvadu tīkla punkti - 40 gb. Pedagogu datoru
nomaiņa (aparatūra un programmatūra) - 60 gab.

P

251,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

20

Būvprojekta izstrāde ventilācijas sistēmas ierīkošanai, ventilācijas sistēmas
Jelgavas 5.vidusskolas infrastruktūras un
izbūve. Fasādes apdares atjaunošana. Stadiona pārbūves, teritorijas
mācību vides attīstība
labiekārtošanas projekta izstrāde, pārbūve, labiekārtota teritorija. Izveidota
ergonomiska mācību vide

P

2,000,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

21

Bibliotēkas piebūves būvniecība. Sporta laukuma pārbūve, ierīkotas sporta
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
aktivitāšu zonas, teritorijas labiekārtošana, lietusūdens novadīšanas
infrastruktūras un mācību vides attīstība
sistēmas sakārtošana

P

3,000,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

11

JPPII "Ķipari" interaktīvas āra mācību
klases un fizisko aktivitāšu laukumu
izveide

12

PII "Kāpēcīši" Ganību ielā 66 peldbaseina
Telpu pārplānošana - ģērbtuves un sanmezgla izbūve un aprīkošana
pielāgošana cilvēkiem ar kustību
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
traucējumiem

Fizisko aktivitāšu laukuma ierīkošana, interaktīvas āra mācību klases
izveidde, mākslīgās zāles seguma 3 rotaļu laukumos ieklāšana

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Vispārējā izglītība

4

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Energoefektivitāti paaugstinoši būvdarbi, kompleksa skolas ēkas pārbūve un
aprīkojuma modernizācija.
Skolas teritorijas un stadiona nožogojuma ierīkošana ar slēdzamiem vārtiem.
Dežuranta labiekārtotas darba vietas izveidošana stadionā.
Video novērošanas sistēma stadionam.
Apgaismojuma izbūve stadiona skrejceļiem un futbola laukumam.
Interaktīvs stends informācijas izvietošanai stadionā.
WC izbūve stadiona apmeklētājiem.
Rekonstruēto un izbūvēto telpu aprīkojums ar mēbelēm un tehniku (t.sk.,
garāžas, astronomijas un siltumnīcu)

P

9,433,906

VP1

P

419,775

P

22

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
energoefektivitātes paaugstināšana,
pārbūve un aprīkojuma modernizācija

23

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā izveidota centra infrastruktūra un materiālā
bāze. Izstrādātas un uzsāktas īstenot izglītības programmas digitālās
Jelgavas pilsētas informācijas tehnoloģiju kompetences attīstīšanai bērniem un jauniešiem.
izglītības un uzņēmējdarbības prasmju
Tiks izveidots un ar mūsdienīgām IKT (3D printeri, viedie roboti u.c.)
un kompetenču pilnveides centra izveide aprīkots centrs, kurā kvalificēti speciālisti piedāvās jauniešiem teorētiskās
zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, praktiskās iemaņas biznesa
plānu izstrādē un digitālo prasmju pielietošanā uzņēmējdarbībā

Interešu izglītība
Jaunrades nama "Junda" nometnes
Izstrādāts būvprojekts un rekonstruēta ēka dabaszinātņu mācību satura
25
"Lediņi" infrastruktūras attīstība. Vides
apguvei. Izstrādāta vides izglītības programma, iegādāts aprīkojums
mājas "Pietura - Daba" izveide
Izglītības pieejamības un procesa kvalitātes paaugstināšana
24

26

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2023

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2018-2024

500,000

VP1

RV1

1.3.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2027

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Izglītojamo dienesta viesnīcas izveide

Būvprojekta izstrāde un dienesta viesnīcas izveide

P

2,500,000

VP1

RV1

1.1.

Jelgavas izglītības pārvalde

2023-2027

Izglītības sistēmas digitalizācija,
datortehnikas pieejamības un
pielietojuma nodrošināšana mācību
procesā

60% no kopējā skolēnu un skolotāju skaita iegādāti portatīvie datori un
portatīvo datoru uzlādes ratiņi.
Ar interaktīvo ekrānu, webkamerām, skaļruņiem, mikrofonu aprīkoti 150
mācību kabineta pamatizglītības un vidējās izglītības standarta īstenošanai;
Iegādāti 34 informatīvie paneļi.
Attīstīti skolu iekšējie datortīkli, visas skolas pieslēgtas pilsētas optiskajam
tīklam.
Nodrošināta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas digitālā centra ikgadēja
attīstība, investējot inovatīvu tehnoloģiju iegādē.
Skolēnu identifikācija mācību telpās un mācību procesa inteliģentā
pārvaldība.

P

7,000,000

VP1

RV1

1.3.

Jelgavas izglītības pārvalde

2022-2027

RĪCĪBAS VIRZIENS "IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ UN KONKURĒTSPĒJA DARBA TIRGŪ" KOPĀ:

5

51,547,676

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV2: VESELĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA, IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA
1

Specializētā transporta iegāde un
mobilās vienības izveide

Specializētā autotransporta iegāde - 2 vienības, personāla piesaiste

P

100,000

VP1

RV2

2.2.

Jelgavas sociālo lietu
pārvalde

2022-2027

2

Īslaicīgas uzturēšanās mītnes
2 dzīvokļu pielāgošana/remonts/izveide krīzes situācijā nonākušām
pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana
personām vai ģimenēm ar uzturēšanās laiku līdz 6 mēnešiem
krīzes situācijā nonākušajiem

P

50,000

VP1

RV2

2.2.

Jelgavas sociālo lietu
pārvalde

2022-2027

P

50,000

VP1

RV2

2.2.

Jelgavas sociālo lietu
pārvalde

2022-2027

3

Datortehnikas un adaptīvās tehnikas
iegāde klientu vajadzībām sociālās
rehabilitācijas programmu īstenošanai

Datortehniku un tai uzstādāmas datorprogrammas, ar kuru palīdzību
iespējams attīstīt kognitīvās funkcijas personām ar funkcionāliem
traucējumiem iegāde ; palīglīdzekļu, kas atvieglo datortehnikas lietošanu
personām ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, speciāls datorpeles
paliktnis, tastatūra, dažādas datorpeles funkcijas aizstājošas pogas, rīki roku
funkciju aizvietošanai datora lietošanā (pie pieres, zoda vai mutē stiprināmi
rīki); komunikācijas tehnoloģiju komplekts; darba vietas iekārtošana – galdi
ar elektroniski regulējamu augstumu, datorkrēsli, utml.

4

Sensorās istabas izveide

Vide sensorajā telpā ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijiedarbībai, un
vienlaikus, lai veicinātu uztveres motivāciju, intereses, atpūtu, relaksāciju
un, vai izglītības vajadzībām lietotājam

P

60 000

VP1

RV2

2.2.

Jelgavas sociālo lietu
pārvalde

2022-2027

5

Naktspatversmes infrastruktūras un
pakalpojuma attīstīšana

Naktspatversmes infrastruktūras un pakalpojuma kvalitātes uzlabošana.
Virtuves izbūve. Dienas centra bezpajumtniekiem izveide un sociālās
rehabilitācijas programmu izstrāde klientu integrācijai sabiedrībā

P

150,000

VP1

RV2

2.2.

Jelgavas sociālo lietu
pārvalde

2022-2027

6

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide

Infrastruktūras izveide un telpu pielāgošana ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu sniegšanai ģimeniskā vidē Stacijas ielā 13.
Ēkas Zirgu ielā 47A pārbūve, siltināšana un pārveide par daudzfunkcionālu
centru.
Ēkas Stacijas ielā 13 pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana, pacēlāja
un vertikālā invalīdu lifta izbūve, teritorijas labiekārtošana, rotaļu un aktīvās
atpūtas laukuma ierīkošana. Grupu dzīvokļu, servisa dzīvokļu un specializēto
darbnīcu izveide Stacijas ielā 13.

P

5,672,988

VP1

RV2

2.2.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Jelgavas sociālo lietu
pārvalde

2017-2022

7

Sociālajam riskam pakļauto bērnu un
jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu
pilsētu pašvaldībās

Jauniešu dienas centra izbūve un aprīkošana Loka maģistrālē 25, Jelgavā,
t.sk. jauniešiem no sociālā riska grupām

D

527,848

VP1

RV2

2.2.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde

2018-2023

8

Medicīnas sabiedrība "Optima 1" ēkas
infrastruktūras pilnveidošana

Ārējā lifta izbūve, nodrošinot piekļuvi ēkas 3.stāvam, kas radīs atsevišķu
ieeju rehabilitācijas nodaļai, 3.stāva kosmētiskais remonts, izveidojot
Rehabilitācijas nodaļu bērniem-autistiem

P

250,000

VP1

RV2

2.1.

SIA "Medicīnas sabiedrība
"Optima 1""

2023-2027

9

Ģeneratora novietnes izbūve Jelgavas
poliklīnikas teritorijā

Medicīnas iekārtu aizsardzībai no strāvas pārtraukumiem nepieciešams
ģenerators, kā arī papildus - jaudīgi UPS, elektrosadales tīkla rekonstrukcija

D

200,000

VP1

RV2

2.1.

SIA "Jelgavas poliklīnika"

2023-2027

10

Ieejas mezgla un reģistratūras telpu izbūve, paplašināt pirmā stāva pacientu
Jelgavas poliklīnikas ēkas infrastruktūras apkalpošanas zonu; pagraba telpu izbūve, pārvietojot kartiņu arhīvu,
sakārtošana
nodrošinot Jelgavas iedzīvotājiem modernu, ērtu, mūsdienu prasībām
atbilstošu medicīnas apkalpošanu

D

450,000

VP1

RV2

2.1.

SIA "Jelgavas poliklīnika"

2023-2027

11

Primārās aprūpes centra attīstīšana
Jelgavas pašvaldībā

Gimenes ārstu praksēm tiks iegādāta datortehnika, programmatūra,
medicīniskais aprīkojums, mēbeles, ultrasonogrāfijas iekārta, mobilie
kondicionieri

D

149,764

VP1

RV2

2.1.

SIA "Jelgavas poliklīnika"

2021-2022

12

Infekcijas un hronisko pacientu aprūpes
nodaļas izbūve

Nepabeigtās celtnes nojaukšana; infekcijas slimību un hronisko pacientu
aprūpes nodaļas izbūve; teritorijas labiekārtošana

P

6,050,000

VP1

RV2

2.1.

SIA "Jelgavas pilsētas
slimnīca"

2022-2027

6

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

13

Datortomogrāfijas iekārtas iegāde

Datortomogrāfijas iekārtas iegāde

P

726,000

VP1

RV2

2.1.

SIA "Jelgavas pilsētas
slimnīca"

2022-2023

14

Medicīniskās gāzes ražošanas iekārtas
iegāde

Skābekļa koncentrāti (3 avoti); skābekļa ražošanas telpas remonts; skābekļa
saišķu uzglabāšanas vietas/nojumes izbūve

P

145,000

VP1

RV2

2.1.

SIA "Jelgavas pilsētas
slimnīca"

2022-2023

15

Vienotas Zemgales veselības e-telpas
veidošana, 1.kārta - e-veselība

Apmaiņa ar pacientu datiem (dokumentiem, izrakstiem, rezultātiem) starp
iestādēm (Jelgavā un Jelgavas novadā vai Zemgalē); vienots pacientu
pieraksts jelgavniekiem (Jelgavas un Jelgavas novada ārstniecības iestādēs);
telemedicīnas risinājums (attālinātā saziņa starp ārstniecības
iestādi/speciālistu un pacientu, apmaiņa ar dokumentiem)

P

121,000

VP1

RV2

2.1.

SIA "Jelgavas pilsētas
slimnīca"

2022-2027

16

Vienotas Zemgales veselības e-telpas
veidošana, 2.kārta - integrācijas
platformas attīstība

Integrācijas platformas attīstība veselības institūcijām

P

100,000

VP1

RV2

2.1.

Pašvaldība

2022-2027

RĪCĪBAS VIRZIENS "VESELĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA, IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA" KOPĀ:

7

14,742,600

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV3: KONKURĒTSPĒJĪGI PAKALPOJUMI KULTŪRAS UN SPORTA JOMĀS
1

Skeitparka un parkūra laukuma izveide

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, laukumu infrastruktūras izveide

P

700,000

VP1

RV3

3.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

2

Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma
izveide, Loka maģistrāle 15A

Būvniecības ieceres dokumentācijas „Jauniešu rotaļu laukuma un aktīvās
atpūtas laukuma (fitnesa, parkūra) izbūve” izstrāde un realizācija saskaņā ar
izstrādāto labiekārtojuma koncepciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kvartālam, Loka maģistrāle 15A

P

200,000

VP1

RV3

3.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

3

Bērnu rotaļu laukumu, aktīvās atpūtas
laukuma izveide

Būvniecības ieceres dokumentācijas „Bērnu rotaļu laukuma, aktīvās atpūtas
laukuma izbūve un iekārtu uzstādīšana” izstrāde un realizācija - Depo
mikrorajons, Atmodas 98, Kooperatīva iela

P

750,000

VP1

RV3

3.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

4

Vingrošanas laukuma izveide

Būvniecības ieceres dokumentācijas „Vingrošanas laukuma izbūve un iekārtu
uzstādīšana” izstrāde un realizācija

P

150,000

VP1

RV3

3.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

5

Bērnu rotaļu laukuma pārbūve, aktīvās atpūtas laukuma izbūve Raiņa parkā,
Esošo rotaļu laukumu infrastruktūras
Katoļu iela 7, Satiksmes iela 33, Uzvaras 6, Asteru iela 16, Lielā iela 15A,
uzlabošana, iekārtu un segumu nomaiņa Puķu iela 1, Vaļņu ielas skvērs, Kooperatīva iela 8, Lielā iela 10, Loka
maģistrāle 7A, Zvaigžņu iela, Garozas iela 36, P.O.Kalpaka 2

P

2,100,000

VP1

RV3

3.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

6

Senioru māju būvniecība

Ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma - Senioru dzīvojamo māju
būvniecība, lai nodrošinātu pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem ar
aprūpes vajadzībām (48 vietas)

D

3,750,000

VP1

RV3

3.1.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Jelgavas sociālo lietu
pārvalde

2022-2027

7

Cīņas sporta veidu bāzes izbūve

Treniņu bāzes izbūve džudo, brīvās cīņas, boksa, tekvando, pauerliftinga, kā
arī galda tenisa, novusa nodarbībām

P

2,000,000

VP1

RV3

3.2.

Sporta servisa centrs

2023-2027

8

Vieglatlētikas manēžas izbūve

Daudzfunkcionālas vieglatlētikas manēžas - futbols, badmintons, volejbols,
hokejs, regbijs, u.c. izbūve

P

8,000,000

VP1

RV3

3.2.

Sporta servisa centrs

2024-2027

9

Jelgavas kultūras nama pārbūve un
modernizācija reģionālas nozīmes
kultūras pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai

Jaunas piebūves ar pasākumu zāli un mēģinājumu telpu izbūve pie Jelgavas
kultūras nama, esošās ēkas fasāžu renovācija, teritorijas labiekārtošana,
autostāvvietu izbūve. Esošās ēkas telpu pārbūve un aprīkojuma
modernizācija: Skatītāju zāles balkona ventilācijas izbūve, Baleta zāles
ventilācijas uzlabošana, pagrabstāva remonts, Sanitārhigiēniskā labierīcību
(WC) mezgla izbūve 3.stāvā, Digitālās skaņaspults iegāde lielajai zālei, Lielās
zāles kopējās stacionārās skaņu sistēmas nomaiņa, Apgaismojuma sistēmas
izveide un inventāra iegāde Mazajā zālē, Projektora gaismas jaudas
palielināšana, Skatuves apgaismojuma tehnikas iegāde

P

10,000,000

VP1

RV3

3.3.

JVPPI "Kultūra"

2022-2027

10

Pasta salas un brīvdabas koncertzāles
“Mītava” attīstība

Stacionāras skaņu tehnikas iegāde; Stacionāru WC un palīgtelpu izbūve
Pasta salā; Vēja aiztures sienu izveide; Funkcionāla un ainaviski pievilcīga
stacionārā nožogojuma Smilšu skulptūru laukumam izveide

P

1,340,000

VP1

RV3

3.3.

JVPPI "Kultūra"

2022-2027

11

Kultūras funkcijas vajadzībām
nepieciešamās telpu infrastruktūras
attīstība

Ēkas J.Čakstes bulvārī 17 ēkas pārbūve, infrastruktūras sakārtošana un
labiekārtošana

D

500,000

VP1

RV3

3.3.

JVPPI "Kultūra"

2022-2027

8

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns
Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

12

Pilsētas un Zemgales kultūrvēsturiskā
mantojuma krāšana, glabāšana un
saglabāšana

Muzeja krājuma papildināšana; artefaktu restaurācija, krājuma artefaktu
apdrošināšana, to fiziskās drošības apstākļu uzlabošana; Ekspozīciju telpu
aprīkošana ar artefaktus saudzējošām vitrīnām, nodrošinot gaismas,
temperatūras, mitruma u.c. parametru atbilstību noteikumiem, Muzeja
ekspozīcijas: jaunu izbūve un esošo modernizēšana, ieskaitot satura un
dizaina izstrādi un ekspozīcijas realizēšanu dabā

P

495,000

VP1

13

Teritorijas ap Academia Petrina labiekārtošana, ēkas cokola renovācija,
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
pandusa izbūve austrumu fasādē (ieeja uz vertikālo pacēlāju cilvēkiem ar
Academia Petrina infrastruktūras attīstība
kustību traucējumiem), logu renovācija

P

150,000

14

Ā. Alunāna memoriālā muzeja ēkas
infrastruktūras uzlabošana

Fasādes un logu slēģu krāsojuma atjaunošana Ā.Alunāna mākslas muzejā

P

15

Muzeja krātuves attīstība

Muzeja krātuves izveidošana, ieskaitot artefaktu konservācijas darba telpas

P

16

Zemgales restaurācijas centra izveide
Vecpilsētas ielā 14

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - ēkas Vecpilsētas ielā 14 un blakus
esošās mūra ēkas Kr.Barona ielā 50 restaurācija, pārbūve, apkārtējās
teritorijas labiekārtošana, telpu aprīkošana, izveidojot Zemgales restaurācijas
centru un jaunu tūrisma objektu

17

Dzīvesziņas un arodu centra izveide
Vecpilsētas ielā 2

Ēkas Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā restaurācija un aprīkošana seno amata
prasmju izzināšanai un tradīciju saglabāšanai, apkārtējās teritorijas
labiekārtošana objekta funkcionalitātes nodrošināšanai, sakārtojot saistīto
infrastruktūru J. Asara ielā 1

P

1,720,983

VP1

RV4

3.4.

18

Jaunu vēstures ekspozīciju izveide
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī

Ekspozīciju dizaina tehniskā projekta izstrāde un jaunu ekspozīciju izveide

P

570,027

VP1

RV5

3.4.

19

Jelgavas pilsētas bibliotēkas
infrastruktūras un aprīkojuma
modernizācija

Lifta izbūve, 3. un 4.stāva telpu pārbūve un aprīkojums ar mēbelēm un
tehnoloģijām

P

485,000

VP1

RV3

3.3.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

2021-2027

20

Pārlielupes bibliotēkas attīstība

Esošo bibliotēkas telpu energoefektivitāte paaugstināšana, uzlabojot
infrastruktūru vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām

P

400 000

VP1

RV3

3.3.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

2023-2027

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

P

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV3

3.4.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs

2022-2027

VP1

RV3

3.4.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs

2023-2027

45,000

VP1

RV3

3.4.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs

2022-2027

2,000,000

VP1

RV3

3.4.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs

2022-2027

3.4.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs

2018-2022

3,146,162

RĪCĪBAS VIRZIENS "KONKURĒTSPĒJĪGI PAKALPOJUMI KULTŪRAS UN SPORTA JOMĀS" KOPĀ: 38,102,172

9

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

VP1

RV3

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs
Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs

2020-2023

2021-2023

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV4: MOBILITĀTE UN SASNIEDZAMĪBA
1

Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu
rekonstrukcija

2

Lielupes tilta remonts

3

Tilta brauktuves remonts, t.sk. deformācijas šuvju pārbūve; tilta laiduma,
balstu un konusu remonts; tilta margu krāsojuma atjaunošana, gājēju un
velosipēdistu drošības uzlabošana
Tilta brauktuves remonts, t.sk. deformācijas šuvju pārbūve; tilta plātnes
stiegrojums, hidroizolācija un seguma nomaiņa, laiduma, balstu un konusu
Baložu ielas tilta pār Svētes upi remonts
betona virsmu remonts; tilta margu krāsojuma atjaunošana, gājēju un
velosipēdistu drošības uzlabošana

4

Bāra tilta pārbūve par gājēju tiltu

5

Luksoforu vadības sistēmas
pilnveidošana

6
7

8

Pārvada rekonstrukcija

Tilta siju, seguma, margu pārbūve, atstājot esošos betona balstus
Transporta un gājēju detekcijas pilnveidošana, izmantojot video detekciju un
analītiku. Pārkāpumu automātiska fiksēšana (sarkanā gaisma, ātrums,
smagais transports centrā utt.) un savietošana ar iekšlietu ministrijas
informācijas sistēmām

Transporta līdzekļu iebraukšanas
Automašīnu numura nolasīšanas iekārtu uzstādīšana uz Dobeles šosejas,
fiksēšana un salīdzināšana ar valsts datu
Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Miera ielas, Garozas ielas
bāzēm
Sabiedriskā transporta pieturvietu
Nozīmīgāko pieturvietu aprīkošana ar elektronisko informācijas attēlošanu
infrastruktūras modernizācija
par sabiedriskā transporta atiešanas un pienākšanas laikiem

Asfaltbetona seguma ielu sakārtošana

Ielas asfaltbetona seguma pārbūve/izbūve, veicot lietus ūdens kanalizācijas
tīklu sakārtošanu, ielu apgaismojuma pārbūvi un citu nepieciešamo
inženierkomunikāciju izbūvi/pārbūvi - 1.līnija; 2.līnija no Dobeles šosejas līdz
Riekstu ceļam; 3.līnija no Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam; Nameja iela;
Aizsargu iela; Miera iela; Bauskas iela, Staļģenes iela; Jēkaba iela posmā
no Zirgu ielas līdz Pulkveža Oskara Kalpaka ielai 34A; Aviācijas iela posmā
no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei; Platones iela; Viskaļu iela; Vidus iela;
Meiju ceļš; Pulkveža Brieža iela; Klijēnu ceļš; Tērvetes iela posmā no
Rūpniecības ielas līdz Jelgavas robežai; Filozofu iela posmā starp Tērvetes
ielu un Kļavu ielu; Lielā iela posmā no Lielupes tilta līdz J.Čakstes bulvārim;
Rīgas iela posmā no Lielupes tilta līdz Kalnciema ceļam; Kārniņu ceļš; Kārklu
iela; Cukura iela posmā no Rīgas ielas līdz Pļavu ielai; Izstādes iela; Dambja
iela posmā no Atmodas ielas līdz Sniega ielai; Puķu iela posmā no Asteru
ielas līdz iebrauktuvei uz Dambja ielu; 5.līnija posmā no Riekstu ceļa līdz
Meža ceļam; Bērzu ceļš; Celtnieku iela, Saldus iela, Pasta iela posmā no
Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai; Blaumaņa iela posmā no Kazarmes ielas
līdz Dobeles ielai;Lapskalna iela posmā no Uzvaras ielas līdz Blaumaņa ielai;
Elektrības iela;Ganību iela posmā no Dobeles ielas līdz Kazarmes ielai;
Kr.Barona iela posmā no Pasta ielas līdz P.Brieža ielai, Māras iela; 5.līnija;
Meža ceļš; Šūmaņa ceļš; malkas ceļš; Būriņu ceļš; Sniega iela; Lediņu ceļš
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P

3,000,000

VP2

RV4

4.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

1,000,000

VP2

RV4

4.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

200,000

VP2

RV4

4.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

50,000

VP2

RV4

4.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

1,000,000

VP2

RV4

4.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

200,000

VP2

RV4

4.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

300,000

VP2

RV4

4.4.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

49,400,000

VP2

RV4

4.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

P

2,226,200

VP2

RV4

4.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

1,980,000

VP2

RV4

4.3.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

9

Grants seguma ielu sakārtošana

Grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde, t.sk. inženierkomunikāciju
aku regulēšana - Lazdu iela; Gaismas iela; Zāļu iela posmā no Nr.1A līdz
Pērnavas ielai; Viestura iela; Šķūņu iela; Pambakaru ceļš; Malkas ceļš;
Vangaļu ceļš; Kūliņu ceļš; Sniega iela; Bebru ceļa posms starp Smilgu un
Sniega ielām; Smilšu iela; Kļavu iela posms no E.Dārziņa līdz Tērvetes ielai;
Veidenbauma iela; Vīgriežu iela no Rūpniecības ielas līdz Zirgu ielai; Ziedoņa
iela; Veco Strēlnieku iela; Upes iela; Apšu iela; Apiņu iela; Dalbes iela;
Saules iela; Baldones iela; Strazdu iela posmā no Rīgas ielas līdz Vecajam
ceļam; Aroniju iela; Dārzkopju iela; Avotu iela; Lielupes iela; Riņķa iela;
Ausmas iela; Mazais ceļš posmā no Sarmas ielas līdz Dambja ielai; Ceriņu
iela; Brigaderes iela; Draudzības iela; Pārslu iela; Lāču iela; Mednieku iela;
Viktorijas iela; Aveņu iela; Salnas iela posmā no Ruļļu līdz Platones ielai;
Liepājas iela; Sila iela; Sargu iela; Ķeguma iela; Loka iela; Rudzu iela;
Strautnieku iela; Būriņu ceļš posmā no Baložu ielas līdz dzelzceļa
uzbērumam; Putnu iela; Pogu lauku ceļš; Zālītes iela

10

Tērvetes ielas ietves un veloceļa izbūve

Tērvetes ielas ietves un veloceļa izbūve (3,3 km)

11

Kalnciema ceļa ietves un veloceļa izbūve
Kalnciema ceļa ietves un veloceļa izbūve posmā no Loka maģistrāles līdz
posmā no Loka maģistrāles līdz
administratīvajai robežai (2,2 km)
administratīvajai robežai

P

1,320,000

VP2

RV4

4.3.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

12

Velosipēdu stāvvietu parku izbūve pie
dzelzceļa stacijām un pašvaldības
iestādēm

Velosipēdu stāvvietu parku izbūve pie dzelzceļa stacijām (slēgta tipa, lai
velosipēdus var novietot droši gan ziemā, gan vasarā)

P

500,000

VP2

RV4

4.3.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

13

Velojoslu infrastruktūras izveide

Velojoslu marķēšana uz braucamās daļas, kur tas iespējams, izvērtējot
satiksmes drošību

P

1,000,000

VP2

RV4

4.3.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

14

Autotransporta stāvlaukumu izveide pie Autotransporta stāvlaukumu pārbūve/izbūve pie Jelgavas 4.sākumskolas
Jelgavas 4.sākumskolas
Pulkv.O.Kalpaka ielas pusē un Rūpniecības ielas pusē

P

1,000,000

VP2

RV4

4.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

15

Autotransporta stāvlaukuma izveide pie Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" "Kamolītis", Meiju ceļš (kad nr. 09000110505)

P

300,000

VP2

RV4

4.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

16

Autotransporta stāvlaukuma izveide pie
Lielupes labā krasta promenādes
pludmales

P

300,000

VP2

RV4

4.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

17

Autotransporta stāvlaukuma izveide pie Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas Cukurfabrikas dzelzsceļa
Jelgavas Cukurfabrikas dzelzceļa stacijas stacijas Pārmiju ielā

P

300,000

VP2

RV4

4.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

18

Autotransporta stāvlaukuma izveide pie
SIA "Optima 1"

Autotransporta stāvlaukuma izveide pie SIA "Optima 1" Raiņa ielā

P

70,000

VP2

RV4

4.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

19

Videi draudzīgas sabiedriskā transporta
infrastruktūras attīstība Jelgavā, 2.kārta

30 videi draudzīgu bezizmešu autobusu iegāde un nepieciešamās uzlādes
infrastruktūras izbūve

P

20,000,000

VP2

RV4

4.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2023-2027

20

Projekta ietvaros plānota jauna tilta pār Lielupi un Driksu (no Lapskalna ielas
Ziemeļu šķērsojuma - transporta pārvada līdz Kalnciema ceļam) ar pievadceļiem izbūve, kas ir daļa no Ziemeļu
pār Lielupi un Driksu izbūve
šķērsojuma funkcionēšanai nepieciešamās transporta infrastruktūras izbūves
integrētai Jelgavas pilsētas satiksmes infrastruktūras sasaistei ar TEN-T tīklu

P

70,000,000

VP2

RV4

4.1.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde

Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Lielupes labā krasta promenādes
pludmales Peldu ielā

11

2022-2027

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns
Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

21

Jelgavas pilsētā sabiedriskā transporta tīklā nav nodrošināts centrālais
pasažieru pārsēšanās punkts, kur savienotos lielākā daļa maršrutu, tāpat
nav nodrošināti mūsdienīgas mobilitātes principi veidot ērtu pārsēšanos no
viena transporta līdzekļa uz otru. Sabiedriskajam transportam ir nozīmīga
loma iedzīvotāju pārvietošanās iespēju nodrošināšanā, it īpaši lauku
iedzīvotāju nokļūšanai pakalpojumu sniegšanas centros, kā arī, lai
Multimodāla satiksmes termināla izveide nodrošinātu reģiona līdzsvarotu un policentrisku attīstību kopumā. Šobrīd
sadarbība starp pašvaldībām reģiona un starpreģionu līmenī transporta
plūsmu optimizācijā pagaidām ir neapmierinoša. Neapmierinoša ir arī
koordinācija starp auto un dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Transporta
plūsmas optimizācijas nolūkos nepieciešams autoostas un dzelzceļa stacijas
izvietot vienuviet, izveidojot autostāvvietas un citu pakalpojumu
infrastruktūru

P

3,000,000

VP2

22

Esošās veloinfrastruktūras attīstības koncepcijas izstrāde, sasaistīta Jelgavas
Vienota veloceliņu tīkla "Lielais Zemgales
pilsētas un Jelgavas novada veloinfrastruktūras tīkla izveide. Veloceliņu
loks" izveide Jelgavas novadā un
izbūvi Jelgavas pilsētā: Miera iela, Aizsargu iela, Bauskas iela uz Mežciemu,
Jelgavas pilsētā
Tērvetes iela, Lietuvas šoseja, Kalnciema ceļš

P

9,000,000

VP2

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

RĪCĪBAS VIRZIENS "MOBILITĀTE UN SASNIEDZAMĪBA" KOPĀ 166,146,200

12

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV4

4.4.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde

2022-2027

RV4

4.3.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV5: PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS KVALITĀTE, ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE UN MĀJOKĻU PIEEJAMĪBA, DROŠĪBA
Ūdenssaimniecības attīstība
SIA "Jelgavas ūdens" Notekūdens
attīrīšanas ietaišu hlorētavas ēkas
(sadzīves ēkas ar garāžu)
energoefektivitātes paaugstināšana
SIA "Jelgavas ūdens" Notekūdens
attīrīšanas ietaišu energoefektivitātes
paaugstināšana
SIA "Jelgavas ūdens" Ūdens
sagatavošanas ietaišu energoefektivitātes
paaugstināšana

Ēkas sienu un jumta siltināšana, logu, durvju nomaiņa, energoefektīvu
apkures un ventilācijas sistēmu izbūve, ūdens un kanalizācijas sistēmas
sistēmu rekonstrukcija, apgaismojuma nomaiņa

P

300,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

Ietaišu elektroenerģijas nodrošināšana ar saules elektroenerģijas paneļiem

P

250,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

Ietaišu elektroenerģijas nodrošināšana ar saules elektroenerģijas paneļiem

P

250,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

4

SIA "Jelgavas ūdens" ūdenstorņa ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Apkurināmo telpu ēkas sienu un jumta siltināšana, logu, durvju nomaiņa,
apkures un ventilācijas sistēmu rekonstrukcija, ūdens un kanalizācijas
sistēmas sistēmu rekonstrukcija, apgaismojuma nomaiņa

P

500,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

5

SIA "Jelgavas ūdens" Notekūdens
attīrīšanas ietaišu noliktavas (metāla
angāra) rekonstrukcija

Notekūdens attīrīšanas ietaišu metāla angāra rekonstrukcija

P

150,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

6

SIA "Jelgavas ūdens" mehāniskās
darbnīcas ēku telpu kapitālais remonts,
energoefektivitātes paaugstināšana

Mehāniskās darbnīcas telpu kapitālais remonts, apkures sistēmas
rekonstrukcija (individuālo siltumpunktu rekonstrukcija)

P

240,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

7

Lieko dūņu atūdeņošanas mezgla (tai
skaitā centrifūgu) energoefektivitātes
paaugstināšana

Lieko dūņu attūdeņošanas iekārtu (tai skaitā centrifūgu) nomaiņa palielinot
to kopējo jaudu

P

400,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

8

Lieko dūņu atūdeņošanas mezgla
pārbūve

Otra dūņu spiedvada uz biezinātāju izbūve, dūņu biezinātāja pārplūdes
cauruļvada pārbūve, atūdeņoto dūņu transportēšanas konteineru un
transportēšanas automašīnas nomaiņa

P

210,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

9

Aerācijas sistēmas energoefektivitātes
paaugstināšana

Aerācijas gaisa pūtēju (kompresoru) nomaiņa, automātiski regulējošu vārstu
uzstādīšana, frekvenču pārveidotāju nomaiņa, gaisa masas mērītāju aku
uzstādīšana

P

120,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2024

10

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas
procesa kontroles un aerācijas sistēmas
energoefektivitātes paaugstināšana

Papildus izšķīdušā skābekļa mērītāju uzstādīšana aerācijas zonas vidū,
aerācijas zonu beigu aprīkošana ar slāpekļa un amonija mērītājiem, gaisa
padeves līniju uz aerācijas baseinu aprīkošana ar automātiski regulējamiem
vārstiem, aerācijas sistēmas darbības automātikas instalācija

D

189,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

140,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

55,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

1,100,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

857,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

1

2

3

11
12
13
14

Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas
Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta izbūve
punkta izbūve
Asenizācijas notekūdeņu tauku noliešanas
Asenizācijas notekūdeņu tauku noliešanas punkta izbūve
punkta izbūve
Jaunas pieņemšanas kameras, smalko restu, restu šneka un restu nogrābšņu
Notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu
mazgātāja iegāde. Smilšu-tauku ķērāja pārbūve, smilšu mazgātāja
pārbūve
uzstādīšana.
Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Smiltnieku ielā (būvprojekta II kārta),
Kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija
Vīgriežu ielā , Svētes ielā
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Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

15

4.līnijas KSS spiedvada rekonstrukcija

4.līnijas KSS spiedvada rekonstrukcija

P

273,840

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

16

Jāņa KSS spiedvada rekonstrukcija

Jāņa KSS spiedvada rekonstrukcija

P

100,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

17

Bērzu KSS avārijas izlaides izbūve
Automātikas un vadības sistēmas
atjaunošana KSS
III pacēluma sūkņu staciju izbūve un
ūdensvada rekonstrukcija

Bērzu KSS avārijas izlaides izbūve

P

44,800

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

Automātikas un vadības sistēmas atjaunošana Jāņu, Asteru un Cepļu KSS

P

50,500

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

III pacēluma sūkņu staciju izbūve un ūdensvada rekonstrukcija Māras,
Satiksmes ielā

P

235,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

20

Hidrantu nomaiņa ūdenvada tīklā

Hidrantu nomaiņa (140 gab.)

P

140,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

21

Kvalitātes prasībām neatbilstošu
saimnieciskās kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija

Saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

D

660,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

D

300,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

Autotransporta stāvvietas izbūve, Ūdensvada 4

P

100,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2024

Dīzeļģeneratoru iegāde ŪSI, artēziskajām akā, Asteru KSS un Bērzu KSS un
piekabes-platformas iegāde dīzeļģeneratoram

P

150,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

401,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

360,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

500,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

P

120,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

D

65,000

VP2

RV5

5.1.

SIA "Jelgavas ūdens"

2021-2022

P

2,500,000

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

P

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

18
19

22
23

Kvalitātes prasībām neatbilstošu
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
Autotransporta stāvvietas izbūve,
Ūdensvada 4

24

Dīzeļģeneratoru un piekabes iegāde

25

Jaunas garāžas ēkas izbūve
Jaunas garāžas ēkas izbūve autotransporta remontam un mazgāšanai
autotransporta remontam un mazgāšanai
Maģistrālā ūdensapgādes tīkla izbūve
Bērzu ceļā un Klijēnu ceļā
Sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve
Klijēnu ceļā un Bērzu ceļā

Maģistrālā ūdensapgādes tīkla paplašināšana un cilpas izveide. Izbūvējamais
tīkla garums - 1,8 km
Sadzīves kanalizācijas sistēmas, t.sk. Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve
Klijēnu ceļā un Bērzu ceļā

28

Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija
Raubēnos, Meža ielā, līdz pieslēgumam
Ozolnieku novada Ānes ciema
centralizētai ūdensapgādes sistēmai

Ūdensvada rekonstrukcija tā darbības atjaunošanai ar mērķi paplašināt
ūdensvada tīklu Jelgavas pilsētas teritorijā un nodrošināt Ānes ciema
iedzīvotājus ar kvaliatīvu dzeramo ūdeni

29

Saimnieciskās kanalizācijas tīklu
Saimnieciskās kanalizācijas tīklu atdalīšana no lietus kanalizācijas sistēmas
atdalīšana no lietus kanalizācijas sistēmas
koncepcijas izstrāde
koncepcijas izstrāde

26
27

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana

30

Savienības ielas kolektora sateces
baseina pretplūdu pasākumu īstenošana

Lietus kanalizācijas kolektora pārbūve Dzirnavu, Savienības un Dzelzceļnieku
ielās, ietverot lietus kanalizācijas kolektora atjaunošanu zem dzelzceļa
sliedēm starp Savienības un Dzelzceļnieku ielām. Meliorācijas sistēmas
uzlabošanas pasākumi Aveņu, Viktorijas, Lāču, E.Veidenbauma un Cīruļu
ielās. Lietus kanalizācijas sūkņu stacijas jaudas palielināšana Rūpniecības
ielas un P.Oskara Kalpaka ielu krustojumā

31

Miķelsona kolektora sateces baseina
pretplūdu pasākumu veikšana Jelgavā

Lietus kanalizācijas kolektora izbūve Ganību, Kazarmes, Blaumaņa un Ausekļa
ielās, meliorācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi

32

Jāņa kolektora sateces baseina pletplūdu Lietus kanalizācijas kolektora pārbūve P.Oskara Kalpaka, Vaļņu, Pētera,
pasākumu veikšana Jelgavā
Mātera un Jāņa ielā

P

33

Kompleksu pretplūdu pasākumu veikšana Meliorācijas sistēmas uzlabošana Tērvetes ielas rajonā (no pilsētas robežas
Tērvetes ielas rajonā, Jelgavā
līdz Baložu ielai), pretplūdu pasākumu veikšana

P

3,000,000
1,800,000
1,200,000

14

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

34

Projekta / darbības nosaukums

Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu
erozijas novēršana un caurplūdes
atjaunošana

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

1,200,000

Svētes upes gultnes pārtīrīšana no pilsētas robežas (Tērvetes ielā) līdz
Dobeles šosejai, krastu nostiprināšana un rekreācijas pieejamības
veicināšanas pasākumi

D

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

5.2.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana
390,000

Līniju rajona lietus ūdens sistēmu
sakārtošana un izveide

Lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošana un izveide -1.līnija, 2.līnija,
3.līnija, 4.līnija, 5.līnija, 6.līnija, Nameja iela, Riekstu ceļš, Meža ceļš, Ganību
iela, Ošu ceļš, Ozolu ceļš, Pambakaru ceļš, Bumbieru ceļš, Meldru ceļš

36

Sieramuižas rajona ielu lietus ūdens
sistēmas sakārtošana un izveide

Lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošana un izveide- Saulaines iela,
Tīreļu iela,Līdumu iela, Druvienas iela, Viršu iela, Mazā viršu, Zileņu iela,
Dzērveņu iela, Melleņu iela, Starutnieku iela, Vaivaru iela, Līgotāju iela,
Vīksnas iela, Sieramuižas iela, Nomales iela, Kreimeņu iela, Zemītes iela
(1.2.3.līnijas), Vālodzes iela, Veselības iela,Veldzes iela, Rudzu iela

37

Lietus ūdens sistēmu sakārtošana un
izveide - 1.līnijas vasarnīcu apbūves
teritorijās

Lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošana un izveide -Vasarnieku iela,
Zaļā iela, Tulpju iela, Floras iela, Sapņu iela, Rosmes iela, Sakarnieku iela,
Saulītes iela, Indras iela, Īves iela

38

Esošās sistēmas atjaunošana/tīrīšana,
jaunas lietus ūdens sistēmas izbūve
perspektīvajās ielās

Lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošana un izveide - perspektīvā Asteru
iela, Kūliņu ceļš, Pūra ceļš, Miezītes ceļš, Vangaļu ceļš, Malkas ceļš, Zīles ceļš

39

Lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošana - Zemgaļu iela, Liesmas iela,
Būriņa ceļa un Baložu ielas rajona lietus
Malienas iela, Kaimiņu iela, Ciema iela, Bērzaines iela, Baraviku iela, Ielejas
ūdens sistēmas infrastruktūras
iela,Sniedzes iela, Rītausmas iela, Vētras iela, Senču iela, Blāzmas iela,
sakārtošana
Stūrīšu iela, Pludmales iela, Amatu iela

P

40

Lietus ūdens sistēmu sakārtošana un
izveide Bērzu ceļam pieguļošās ielas

Lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošana un izveide - Rogu ceļš, Klijēnu
ceļš, Kadiķu ceļš, Kļavu iela

P

41

Lietus ūdens sistēmu sakārtošana un
izveide - Tērvetes ielai pieguļošās ielās
un īpašumos

Lietus ūdens savākšanas sistēmu sakārtošana un izveide - Palienas,
Papardes, Zvanu, Zirņu, Zaļumu ieas, Augstkalnes iela un īpašumi pie
Tērvetes ielas

P

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes
Nešķirotu atkritumu šķirošanas stacijas modernizācija, papildinot to ar
iekārtas izveide Zemgales reģionālajā
bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas iekārtu
atkritumu poligonā “Brakšķi”

P

8,000,000

VP2

RV5

5.3.

SIA "Jelgavas komunālie
pakalpojumi"

2022-2023

35

P
480,000
P

300,000
P
230,000
P
350,000

200,000
300,000

Atkritumu apsaimniekošanas attīstība

42

Pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošana un attīstība
43

Jaunu pašvaldības īres dzīvokļu izveide

Izbūvēts pašvaldības īres nams, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām”
noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

D

10,000,000

VP2

RV5

5.4.

Pašvaldība, SIA "Jelgavas
nekustamā īpašuma
pārvalde"

2022-2027

44

Daudzstāvu dzīvojamo ēku iekšpagalmu
teritoriju labiekārtošana

Iekšpagalmu teritoriju labiekārtošana (autostāvvietas, gājēju celiņi, rotaļu un
aktīvās atpūtas laukumi, apgaismojums, apstādījumi) - Pasta 35, Driksas ielā
2C, kvartāls starp Veco ceļu, Loka maģ., Rīgas ielu un Pērnavas ielu, Meiju
ceļs 35A, kvartāls starp Atmodas ielu, Satiksmes ielu un Ganību ielu.

D

2,000,000

VP2

RV5

5.4.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027
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Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

D

3,930,000

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

5.4.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

2021-2023

45

Daudzstāvu dzīvojamo ēku iekšpagalmu
ielu asfaltbetona seguma sakārtošana

Iekšpagalmu ielu, kas atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes,
asfaltbetona seguma atjaunošana, t.sk. lietus ūdens novades sistēmas
sakārtošana: Loka Maģistrāle - Pērnavas iela - Rīgas iela; Pērnavas ielas
iekškvartāls gar Jelgavas Pārlielupes pamatskolu; Lāčplēša ielas Nr.17, 19, 21
iekškvartāla iela līdz Aviācijas ielai; Jāņa Čakstes bulvāra Nr.9, Nr.11
iekškvartāls; Satiksmes ielas Nr.37 līdz Nr.51 pašvaldības iekškvartāla iela;
iebraucamais ceļš uz "Kamolītis" Meiju ceļš Nr.31 iebrauktuves no Satiksmes
un Meiju ceļa; Pasta iela 35B iekškvartāls; P.O.Kalpaka ielas Nr.5
iekškvartāla ceļš; Pērnavas ielas iekškvartāls gar Nr.10 un Nr.12; Puķu ielas
Nr.3 un Nr.8 iekškvartāla ceļi

46

ZRKAC ēkas otrā korpusa
energoefektivitātes paaugstināšana

Ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana, logu,
durvju nomaiņa, liets ūdens kanalizācijas sakārtošana

P

426,860

VP2

RV5

5.4.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs

47

Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā pārbūve

Ēkas Pasta ielā 32 pārbūve Dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām

P

3,000,000

VP3

RV5

5.4.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
Dzimtsarakstu nodaļa

2020-2023

D

8,000,000

VP2

RV5

5.4.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

D

200,000

VP2

RV5

5.4.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP2

RV5

Energoefektīva un ar viedās apgaismojuma vadības sistēmu aprīkota publiskā apgaismojuma izbūve
Esošo gaismekļu ar augstspiediena nātrija gāzizlādes spuldzēm (Na
gaismekļu) nomaiņa uz LED gaismekļiem, kas aprīkoti ar viedās
apgaismojuma vadības sistēmu.
Ielu apgaismojuma izbūve daudzdzīvokļu namu pagalmos uz pašvaldībai
piederošas zemes.
Ielu apgaismojuma izbūve ielu posmos, kur notiek intensīva apbūve vai ir jau
izveidojušies privātmāju rajoni

48

Energoefektīva un ar viedās
apgaismojuma vadības sistēmu aprīkota
ielu apgaismojuma izbūve

49

Gājēju drošības uzlabošana neregulētajās
Ielu apgaismojuma pārbūve vai izbūve pie neregulētām gājēju pārejām
gājēju pārejās diennakts tumšajā laikā

Apbedīšanas pakalpojumu attīstība
50

Meža kapu teritorijas paplašināšana III
kārta

Būvniecības ieceres "Teritorijas labiekārtošana Bauskas ielā 18, 1.posms"
realizācija;
2.posma būvniecības ieceres izstrāde un realizācija

P

300,000

VP2

RV5

5.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

51

Jaunas kapsētas izveide Zālītes ielā I
kārta

Labiekārtojuma koncepcijas izstrāde;
Būvniecības ieceres izstrāde 1.kārtas realizācijai

P

300,000

VP2

RV5

5.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2023-2027

Parku un skvēru infrastruktūras uzlabošana
52

Hercoga Jēkaba laukuma un skvēra aiz
Jelgavas kultūras nama attīstība

Attīstības labiekārtojuma koncepcijas izstrāde; Hercoga Jēkaba laukuma
pārbūve; Skvēra aiz kultūras nama labiekārtošana un autotransporta
stāvvietu izveide Dobeles un Pasta ielā

P

4,000,000

VP2

RV5

5.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

53

Raiņa parka pārbūve

Teritorijas rekonstrukcija, bērnu rotaļu laukumi dažādām vecuma grupām un
labiekārtojuma ierīkošana, elektroinstalācijas un apgaismojuma kabeļu
nomaiņa

P

2,500,000

VP2

RV5

5.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2023-2027

54

Skvēra izveide Pasta ielas un Sudrabu
Edžus ielas krustojumā

Pulksteņa pārbūve, teritorijas labiekārtošana

P

150,000

VP2

RV5

5.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2024-2027

55

Kultūrvēsturiska objekta “Mīlestības aleja”
Teritorijas labiekārtošana, celiņi, soliņi, apstādījumi
Dobeles šosejā labiekārtošana

P

100,000

VP2

RV5

5.5.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2024-2027
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Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

P

80,000

VP2

RV5

5.6.

Jelgavas pašvaldības policija

2022-2025

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošana

56

Ciparu Radiosakaru tīkla ieviešana
Jelgavas pašvaldības policijai

Izveidots vienots moderns radiosakaru tīkls, kurš izslēdz radiosakaru sarunu
nesankcionētu noklausīšanos. Ciparu Radiosakaru tīkls sastāv no mobilām un
stacionārām raidstacijām, retranslatoriem, sarunu ierakstu sistēmas,
specializētas programmatūras un vadības\kontroles iekārtas

57

Pieejas nodrošināšana Jelgavas pilsētas
videonovērošanas kamerām

Risinājumu ieviešana, kas dotu iespēju pašvaldības patruļpolicijas ekipāžām,
pasākumu uzraudzības posteņiem, un citām,pašvaldības policijas mobilajām
vienībām ātri un operatīvi pieslēgties nepieciešamajām pilsētas
videonovērošanas kamerām, lai būtu iespēja operatīvi sekot notikumiem

D

50,000

VP2

RV5

5.6.

Jelgavas pašvaldības policija

2022-2025

58

Pašvaldības infrastruktūras uzraudzības
un civilās aizsardzības pakalpojumu
digitalizācija un sabiedrības iesaiste

Atgriezeniskās saites sniegšana iedzīvotājiem (procesa automatizācija)
Tūre 360 par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem
Informācijas tīkla paplašināšana, iekļaujot jaunas valsts un pašvaldību
iestādes/institūcijas
Viedās platformas izstrāde
Darbs vienotā informācijas sistēmā un informācijas kopskats par visu
pašvaldību
Datu analīzes risinājumu ieviešana
5G risinājumu ieviešana un lietu interneta (IoT) attīstība
Pilsētas kā Digitālās pilotteritorijas attīstība
Pašvaldības digitālo pakalpojumu attīstība

D

500,000

VP2

RV5

5.7.

Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs

2023-2027

59

Pašvaldības infrastruktūras uzraudzības
un civilās aizsardzības infrastruktūras
attīstība

Civilās aizsardzības negadījumu simulāciju izspēle infrastruktūras un iestāžu
reaģēšanas kapacitātes testēšanai un pilnveidošanai,
Agrīnās apziņošanas sistēmas infrastruktūras attīstība,
Bezpilota lidaparātu uzraudzības sistēmas izstrāde/ieviešana

D

600,000

VP2

RV5

5.7.

Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs

2022-2027

RĪCĪBAS VIRZIENS "PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS KVALITĀTE, ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE UN MĀJOKĻU PIEEJAMĪBA,
64,348,000
DROŠĪBA" KOPĀ:
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Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV6: TERITORIJAS UN DABAS RESURSU EFEKTĪVA UN ILGTSPĒJĪGA APSAIMNIEKOŠANA
1

Lielupes labā krasta peldvietas
infrastruktūras attīstība un vides
pieejamības uzlabošana

Atpūtas vietas izveidošana ar soliņiem, grillēšanas vietām, aprīkojumu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (šūpoles, peldēšanas rati)

P

70,000

VP1

RV6

6.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

2

Atpūtas un piknika vietu izveide

Atpūtas un piknika vietu izveide upju krastu teritorijās; "Zero Tour" atpūtas
vietu labiekārtošana

P

200,000

VP1

RV6

6.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2023-2027

3

Dabas taku izveide

Dabas taku un atpūtas vietu izveide pilsētas mežu un dabas teritorijās

P

100,000

VP1

RV6

6.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2023-2027

4

Sanācijas darbu programmas realizācija
teritorijā Dobeles šoseja 4A

Grunts un gruntsūdens piesārņojuma sanācijas darbu realizācija

P

250,000

VP1

RV6

6.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

5

Sanācijas darbu programmas realizācija
teritorijā Kalnciema ceļš (Ozolpils)

Grunts un gruntsūdens piesārņojuma sanācijas darbu realizācija

P

300,000

VP1

RV6

6.1.

JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2024-2027

RĪCĪBAS VIRZIENS "TERITORIJAS UN DABAS RESURSU EFEKTĪVA UN ILGTSPĒJĪGA APSAIMNIEKOŠANA" KOPĀ:
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920,000

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV7: KONKURĒTSPĒJĪGA UN RADOŠA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INDUSTRIĀLĀ ATTĪSTĪBA

1

Starppaaudžu koprades telpas izveide
jauno un potenciālo uzņēmēju
uzņēmējdarbības kompetenču
stiprināšanai

Zemgales reģionālā kompetenču attīstības centra 3.stāva infrastruktūras
attīstība, Radošās laboratorijas iegāde ideju prototipēšanai un testēšanai .
Uzņēmējdarbības aktivitāšu kompleksa izstrāde un īstenošana

P

1,500,000

VP3

RV7

7.1.

Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs

2022-2027

2

Zemgales reģiona STEM laboratorijas
izveide interešu izglītības piedāvājuma
nodrošināšanai bērniem un
pieaugušajiem

ZRKAC STEM laboratorijas tehniskā nodrošinājuma pilnveide (ZRKAC
3.stāvs).

P

900,000

VP3; VP1

RV7

7.1.

Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs

2022-2027

Projekta dokumentācijas izstrāde mūsdienīga ūdens muzeja - zinātnes
centra izveidei SIA "Jelgavas ūdens" ūdens torņa ēkā.

P

50,000

VP3; VP2

RV7

7.1.

Zemgales reģiona
kompetenču attīstības
centrs, SIA "Jelgavas ūdens"

2022-2027

Pieaugušo tālākizglītības un pārkvalifikācijas programmu izstrāde Zemgales
reģiona kompetenču attīstības centrā, lai nodrošinātu darbaspēka atbilstību
mūsdienu darba tirgus vajadzībām.
Inovatīvas mācību programmas indivīda dzīves kvalitātes nodrošināšanai
(piem., pilsoniskā kompetence, finanšpratība, vides pratība un
veselībpratība) izstrāde un īstenošana.
Digitālās platformas ar augsta līmeņa informācijas tehnoloģijām izveide
ZRKAC mācību vides pilnveidošana, materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, IT
ieviešana kvalitātīvai mācību procesa nodrošināšanai. Multimediālās studijas
izveide, lai nodrošinātu mūsdienīgu un kvalitatīvu vietēja un starptautiska
līmeņa vērienīgu attālināto pasākumu un konferenču norisi. Foto, video,
ierakstu, translācijas iespējas. Veidotu mācību video filmas un citus digitālus
mācību materiālus. Digitālo kompetenču novērtēšanas sistēmu un modulāru
apmācību sistēmu pieaugušajiem ar zemām un vidējām digitālajām
pamatprasmēm izveide.

P

2,000,000

VP3; VP1

RV7

7.1.

Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs

2022-2027

P

2,993,912

VP1

RV7

7.2.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2021-2023

3

4

5

H20 zinību torņa Jelgavā izveide

Mūžizglītības kultūras veicināšana un
digitālās izglītības komplekss
nodarbinātībai, iedzīvotāju dzīves
kvalitātes nodrošināšanai un
drošumspējai

Inženiertehniskās infrastruktūras
uzlabošana uzņēmējdabības attīstībai
bijušā lidlauka teritorijā

Ceļu infrastruktūras pilnveide un inženiertehniskās infrastruktūras
uzlabošana Meiju ceļa posmā no Satiksmes ielas līdz 1.līnijai un
inženiertehnisko komunikāciju izbūve (lietus ūdens kanalizācijas tīkli,
apgaismojuma elektroapgādes ārējie tīkli, elektronisko sakaru tīkli).
Degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo
pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes
un saimnieciskās kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli).
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Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns
Darbība (D) vai
Projekts (P)

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

6

Būvprojekta izstrāde. Atmodas ielas, Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku
ielas līdz Slokas ielai, Slokas ielas posmā līdz Lapskalna ielai ielu un
inženiertehniskās infrastruktūras izbūve/pārbūvePubliskās inženiertehniskās
Zemgales industriālā parka izveide
infrastruktūras attīstība (transporta infrastruktūra, inženierkomunikāciju
(uzņēmējdarbības attīstībai
pieslēgumi u.c.).
nepieciešamās inženiertehniskās
Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar komersantiem plāno zaļās
infrastruktūras attīstība virzībā uz
enerģijas "salas" infrastruktūras izveidi bijušā lidlauka un tam pieguļošajās
klimatneitralitāti)- energoefektīvas zaļās teritorijās (saules enerģija, vēja enerģija, ūdeņradis, biomasas enerģija
industriālās zonas izveide bijušā lidlauka u.c.). Zaļajā industriālajā zonā plānots izvērst inovatīvu un augstās
un tam pieguļošajās teritorijās
tehnoloģijās balstītu, klimatneitrālu bioekonomikas produktu ražošanu,
industriālajai teritorijai piesaistīt energoietilpīgas ražotnes, ļaujot tām
ražošanā izmantot atjaunīgos energoresursus, kā arī no vēja enerģijas
plānots ražot atjaunīgo ūdeņradi.

P

25,000,000

VP2

7

Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās inženiertehniskās
infrastruktūras izveide Bauskas ielā,
Jelgavā

Publiskās infrastruktūras (ielas, tilts, inženierkomunikācijas) sakārtošana
Bauskas ielas rajonā Jelgavā veicinās teritorijas pieejamību un plānoto
uzņēmējdarbības attīstību saistībā ar zirņu proteīna rūpnīcas izveidi, kas
sekmēs nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi.

P

2,000,000

8

Upju kravu transporta attīstība Lielupes
upes baseinā

Izpēte, upes gultnes tīrīšana, navigācijas zīmes upju ceļa izveidei
savienojumam ar Rīgas ostu.

P

9

Teritorijas Garozas ielā 31, Jelgavā
Publiskās infrastruktūras sakārtošana, izveidojot infrastruktūru
sakārtošana un iekļaušana ekonomiskajā
uzņēmējdarbības attīstībai.
apritē

P

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

RĪCĪBAS VIRZIENS "KONKURĒTSPĒJĪGA UN RADOŠA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INDUSTRIĀLĀ ATTĪSTĪBA" KOPĀ:

20

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV7

7.2.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde,
JVPPI "Pilsētsaimniecība"

2022-2027

VP3

RV7

7.2.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde

2022-2027

10,000,000

VP4

RV7

7.2.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde

2022-2027

4,000,000

VP5

RV7

7.2.

Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde

2022-2027

48,443,912

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programma 2022–2027
Rīcības un investīciju plāns

Nr.p.k.

Projekta / darbības nosaukums

Darbība (D) vai
Projekts (P)

Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Indikatīvā
kopsumma
PERIODĀ
(EUR)

Atbilstība
Atbilstība
stratēģiskajā
rīcības
m prioritātēm virzienam

Atbilstība
uzdevumiem

Par projekta / darbības
ieviešanu atbildīgā
nodaļa, struktūrvienība,
iestāde

Projekta /
darbības
īstenošanas
termiņš

RV8: VIEDA PĀRVALDĪBA UN DEMOKRĀTIJAS KULTŪRA

1

Pašvaldības IT lokālā mākoņa
infrastruktūras izveidošana

Pašvaldības datu centra infrastruktūras attīstīšana, kas nodrošinās
resurstaupīgāku turpmāku pielāgošanos nepārtraukti augošajām datu
apstrādes jaudām un darba vides izmaiņām (piemēram skolu tīkla resursu
centralizēšana, koplietošanas resursu kapacitātes palielināšana u.c.),
optimizēs datu centra infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un tam
nepieciešamās kompetences, kā arī uzlabos datu drošību (t.sk.
bojājumpiecietību, ātru atkopšanos pēc incidentiem)

2

Pašvaldības bezvadu tīkla (WiFi)
modernizācija

Centralizētas, kontrolētas bezvadu piekļuves nodrošināšana interneta un
pašvaldības informācijas resursiem pašvaldības struktūrvienībām, izglītības
iestādēm un to viesiem

D

70,000

VP1

RV8

8.1.

Informācijas tehnoloģiju
pārvalde

2023-2027

3

Pašvaldības izglītības iestāžu IT tīkla
attīstīšana

Centralizēto pašvaldības IT pakalpojumu (dokumentu vadības sistēma,
grāmatvedības sistēma, IP telefonija, internets administrācijai un mācību
klasēm, bezvadu tīklu pieslēgums) nodrošināšana pašvaldības izglītības
iestādēm, turoinot pašvaldības optiskā kabeļa infrastruktūras attīstību

P

250,000

VP1

RV8

8.1.

Informācijas tehnoloģiju
pārvalde

2022-2027

4

E-pakalpojumu automatizācija un integrācija ar pašvaldībasu iekšējām
Automatizēta pašvaldības e-pakalpojumu sistēmām, paaugstinot pakalpojumu pieejamību, pilnveidojot iedzīvotāju
elektronizācija, integrācija un attīstība
apkalpošanas kvalitāti, kā arī nodrošinot efektīvāku resursu izmantošanu
savu funkciju nodrošināšanai

P

100,000

VP1

RV8

8.1.

Pašvaldība

2022-2027

5

Automatizēta e-rēķinu ieviešana un
attīstība

Rēķinu saņemšanas, darbu uzskaites un darbu apstiprināšanas integrēts,
automatizēts platformas un web portāla risinājuma attīstība

P

30,000

VP1

RV8

8.1.

Pašvaldība

2022-2027

6

Automatizēta budžetēšanas pašvaldības
platforma

Vienota korporatīvā darbības pārvaldības platformas izstrāde un attīstība.
Vienots risinājums, kuru pašvaldība izmanto, lai plānotu, analizētu un
kontrolētu gan pašas pašvaldības, gan pakļautībā esošo iestāžu un
kapitālsabiedrību budžetus, operatīvos datus un dažādu citu procesu izpildi,
ar vienādotu datu struktūra starp iestādēm – dati salīdzināmi

P

60,000

VP1

RV8

8.1.

Pašvaldība

2022-2027

7

Kempingu un treileru parka
infrastruktūras attīstība

P

450,000

VP2; VP3

RV8

8.5.

Jelgavas rģionālais tūrisma
centrs

2023-2027

8

Digitālo Tūrisma informācijas punktu
izveide

P

400,000

VP2; VP3

RV8

8.5.

Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs

2023-2027

Kempingu un treileru parku attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās
infrastruktūras (piebraucamie ceļi, inženierkomunikācijas, labiekārtojums
u.tml.) izbūve
Interaktīvu - digitālu tūrisma informācijas punktu (Hercoga Jēkaba laukumā,
pie Jelgavas dzelzceļa stacijas u.c.) un to darbībai nepieciešamās
inženiertehniskās infrastruktūras izbūve

P

170,000

VP1

RV8

8.1.

Informācijas tehnoloģiju
pārvalde

2022-2027

RĪCĪBAS VIRZIENS "VIEDA PĀRVALDĪBA UN DEMOKRĀTIJAS KULTŪRA" KOPĀ:
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1,530,000

