
Gunita Osīte

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes 

vadītāja

Jelgavas pilsētas pašvaldība



Dibināta 1265 gadā - ielikts pils 
pamatakmens

Ceturtā lielākā Latvijas pilsēta  

Iedzīvotāji ~ 60 000

Attālums līdz Rīgai  - 42 km

Platība - 60km2



Pilsētas ģenerālie plāni un ielu plānojums

1965

1959
1945

1976



Ilgtermiņa attīstības stratēģija

2007-2020

Prioritātes:

Izglītots, konkurētspējīgs, 

vesels un sociāli aktīvs 

iedzīvotājs

Ekonomiski attīstīts zināšanu, 

tehnoloģiju un jauninājumu 

centrs

Pilsēta ar mūsdienīgu un 

ilgtspējīgu dzīves vidi

Attīstības programma  2014 –

2020 (t.sk. Investīciju plāns)

Teritorijas plānojums 2009 - 2021

Pilsētas attīstības plānošanas dokumenti



Rīcībpolitika 4: Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība

Rīcībpolitikas mērķis ir nodrošināt drošu un ātru 

pilsētas iekšējo un ārējo saniedzamību un ilgtspējīgu 

transporta infrastruktūras attīstību

Rīcībpolitika vērsta uz: 

- transporta infrastruktūras modernizāciju un izbūvi pilsētas 

sasniedzamības uzlabošanai; 

- vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem un velosipēdistiem; 

- satiksmes organizācijas sistēmas modernizāciju; 

- sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības un 

kvalitātes uzlabošanu; 

- integrētu transporta risinājumu ieviešanu; 

- videi draudzīga transporta izmantošanu; 

- digitālo sasniedzamību; 

- transporta un inženiertehniskās infrastruktūras attīstību 

perspektīvajās industriālajās teritorijās. 
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Ielu rekonstrukciju projektu ietvaros laika periodā 2009.-2015.g.:

o apgūts kopējais finansējums  ~70 milj. EUR apmērā   

o izbūvēta / rekonstruēta pilsētas tranzīta maģistrālo un starpkvartālu ielu infrastruktūra 20 km garumā;

Transporta infrastruktūras modernizācija un izbūve pilsētas 

sasniedzamības nodrošināšanai
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Transporta infrastruktūras modernizācija un izbūve pilsētas 

sasniedzamības nodrošināšanai



Vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem un velosipēdistiem



Satiksmes organizācijas sistēmas modernizācija



Gudrā luksoforu 

vadības sistēma

VIEDĀ INFORMĀCIJAS APMAIŅA
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Gudrā luksoforu 

vadības sistēma
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VIEDĀ INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Transporta plūsmas datu uzkrāšanas, analīzes un 

sensoru darbības pārraudzības programmatūra

TPPP 

Gudrā luksoforu 

vadības sistēma
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VIEDĀ INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Lietus ūdens sūknētavasLietus ūdens 

sūknētavas

Gudrā luksoforu 

vadības sistēma

TPPP 



LED ielu apgaismojums
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VIEDĀ INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Lietus ūdens 

sūknētavas

Ielu apgaismojums

Meteoroloģiskās 

stacijas
Meteoroloģiskās 

stacijas

Gudrā luksoforu 

vadības sistēma

TPPP 
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VIEDĀ INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Video kamerasLietus ūdens 

sūknētavas

Ielu apgaismojums

Meteoroloģiskās 

stacijas

Video kameras

Gudrā luksoforu 

vadības sistēma

TPPP 
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VIEDĀ INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Ūdens līmeņa 

kontroles

Gaisa kvalitātes 

kontrole

Infrastruktūras 
objektu 

vadības un 
kontroles 
sistēmas

Lietus ūdens 

sūknētavas

Ielu apgaismojums

Meteoroloģiskās 

stacijas

Video kameras

Ģeogrāfiskās 

pozicionēšanas 
sistēma (GPS)

Ģeotelpiskās 

informācijas sistēma ĢIS

Pretplūdu aizvari

Radiācijas kontrole**

Optiskais tīkls

Optiskais tīkls

Civilā 
aizsardzība

Gudrā luksoforu 

vadības sistēma

TPPP 



Multimodāla satiksmes termināla 
izveide:

nodrošinot dažādu 
transporta veidu maršrutu 
sasaisti

nodrošinot sabiedriskā 
transporta pieejamības un 
pakalpojumu sniegšanas 
kvalitātes paaugstināšanos

sekmējot saimnieciskās 
darbības attīstību 
nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī

Integrētu transporta risinājumu ieviešana



Integrētu transporta risinājumu ieviešana



Transporta un inženiertehniskās infrastruktūras attīstība 

perspektīvajās industriālajās teritorijās

Ziemeļu apvedceļa             

izveide Jelgavā:

radīs alternatīvu maršrutu

tranzīta un kravas 

transportam, kā arī 

iekšpilsētas satiksmei

izveidos ērtu savienojumu 

reģionālajiem autoceļiem P97, 

P98 un P99 ar valsts galveno 

autoceļu A8 un E77

nodrošinās pilsētas 

maģistrālo tranzītu ielu 

sasaisti ar TEN-T





Transporta un inženiertehniskās infrastruktūras attīstība 

perspektīvajās industriālajās teritorijās








