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21.tabula

R1
Izglītība mūža garumā un konkurētspēja 

darba tirgū 

1.1.5.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes "Rotaļa" energoefektivitātes 

paaugstināšana un rekonstrukcija

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes "Rotaļa" energoefektivitātes 

paaugstināšana un rekonstrukcija, 

t.sk.atveseļošanas un rehabilitācijas telpu 

izveide bērniem ar īpašām vajadzībām

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
                 71 15 00,00 2014 2018 Izglītības pārvalde

1.1.7.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas 

izglītības iestādes ”Sprīdītis” 

energoefektivitātes paaugstināšana 

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
                 85 00 00,00 2016 2018 Izglītības pārvalde

1.2.8. Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija

Ēkas rekonstrukcija, mācību telpu 

rekonstrukcija, inženiertehnisko tīklu 

renovācija, sporta stadiona rekonstrukcija, 

teritorijas labiekārtošana

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
              5 69 14 90,00 2015 2017 Izglītības pārvalde

1.2.12.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 

energoefektivitātes paaugstināšana un 

rekontrukcija

Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas 

energoefektivitātes paaugstināšana un 

rekonstrukcija

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
              1 95 82 75,00 2015 2017 Izglītības pārvalde

1.2.15.

Jelgavas 1. internātpamatskolas internāta ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana un 

rekonstrukcija

Jelgavas 1.internātpamatskolas  mācību korpusa 

energoefektivitātes paaugstināšana un 

rekonstrukcija IV kārta Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, 

lifta piebūve internāta ēkai

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
                 88 70 00,00 2013 2015 Izglītības pārvalde

1.2.16.

Jelgavas 2. internātpamatskolas internāta ēkas  

energoefektivitātes paaugstināšana un 

rekonstrukcija 

Jelgavas internātpamatskolas internāta ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana un 

rekonstrukcija 

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
                 71 14 40,00 2017 2018 Izglītības pārvalde

1.5.1.
Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana 

un mācību aprīkojuma modernizācija, 1.kārta

Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana 

(ēku rekonstrukcija un renovācija, jaunu 

mācību laboratoriju izveide) un mācību 

aprīkojuma modernizācija

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
15 52 41 13 2014 2015 Jelgavas Tehnikums

1.6.2.
ZRKAC otrā korpusa siltināšana un mansarda 

stāva renovācija

ZRKAC otrā korpusa siltināšana un mansarda 

stāva renovācija mācību klašu izveidei

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
                 80 00 00,00 2017 2018 ZRKAC

1.7.1.
BJC "Junda" ēku, Skolas ielā 2 un Pasta ielā 32, 

rekonstrukcija  

Ēku Skolas ielā 2, Pasta 32 mācību un 

koplietošanas telpu 

rekonstrukcija,energoefektivitātes 

paaugstināšana

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
                 71 15 00,00 2017 2020 Izglītības pārvalde

Atbildīgā institūcija

 Plānotās investīcijas  (energoefektivitātes paaugstināšanas projekti), 2014-2020.gada Investīciju plāns Jelgavas pilsētas pašvaldībai 

6.Pielikums - Investīcijas 

Nr.p.k. Nosaukums
Pārrobežu sadarbības 

projekti
Projekta aktivitātes Finansējuma avoti

 Nepieciešamais 

finansējuma apjoms, 

EUR (indikatīvs) 

Projekta 

uzsākšanas 

gads

Projekta 

pabeigšanas 

gads
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Atbildīgā institūcijaNr.p.k. Nosaukums
Pārrobežu sadarbības 

projekti
Projekta aktivitātes Finansējuma avoti

 Nepieciešamais 

finansējuma apjoms, 

EUR (indikatīvs) 

Projekta 

uzsākšanas 

gads

Projekta 

pabeigšanas 

gads

1.7.3.
Zemgales reģiona mākslas vidusskolas izveide 

(uz esošās Mākslas skolas bāzes)

Energoefektivitātes paaugstināšana, 

iekštelpu renovācija

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts
              1 13 83 00,00 2017 2018 Izglītības pārvalde

R2
Veselības un sociālo pakalpojumu 

kvalitāte un pieejamība

2.1.1.
Jelgavas poliklīnikas ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Ēkas fasādes siltināšana, logu nomaiņa, apkures 

sistēmas renovācija

JP līdzekļi, ES 

fondi
42 68 60 2016 2017

SIA „Jelgavas 

poliklīnika"

2.1.12.
Jelgavas bērnu poliklīnikas ēkas un iekštelpu 

rekonstrukcija

Fasādes rekonstrukcija, logu nomaiņu, telpu 

kosmētiskais remonts, saimniecības ēkas jumta 

atjaunošana, operācijas zāles remonts un 

modernizācija,  datortehnikas uzlabošana un 

modernizācija

Pašvaldība, 

Medicīnas 

sabiedrības 

“OPTIMA 1” 

21 00 00 2015 2020
Medicīnas sabiedrības 

“OPTIMA 1” 

2.5.3.

Ēkas Stacijas ielā 13 energoefektivitātes 

paaugstināšana un pārbūve par mazģimeņu 

dzīvokļiem, teritorijas labiekārtošana un aktīvās 

atpūtas laukuma izveide

Teritorijas labiekārtošana,ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana pārbūve par 

mazģimeņu dzīvokļiem, rotaļu un aktīvās 

atpūtas laukuma ierīkošana                                                                   

Pašvaldība, ES 

fondi
              1 71 14 00,00 2016 2017

Jelgavas sociālo lietu 

pārvalde

2.5.6.

Ēkas Zirgu ielā 47A rekonstrukcija, 

energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas 

labiekārtošana 

Ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes 

paaugstināšana, t.sk. logu nomaiņa, jumta 

remonts, teritorijas  labiekārtošana                                                                                                                                     

Pašvaldība, ES 

fondi, valsts 
                 35 57 10,00 2016 2017

Jelgavas sociālo lietu 

pārvalde

R3

Atpazīstams un konkurētspējīgs 

piedāvājums kultūras, tūrisma un 

sporta jomās  

3.3.2.

Miezītes bibliotēkas (JZB filiāle) renovācija, 

energoefektivitātes paaugstināšana un 

pieejamības nodrošināšana

mūsdienīga bibliotēka (siltināšana, interjers, 

pieejamība)  

ES fondi, valsts, 

pašvaldība
                 35 57 00,00 2017 2020 JPPA "Kultūra"

3.4.3.10.
Videi draudzīgas tūrisma infrastruktūras 

nodrošināšana

Attīstīt elektromobiļu piedāvājumu tūrisma 

objektu apskatei pilsētas teritorijā

uzpildes vietu izveidošana; 

elektromobiļi iegāde,

maršrutu izveide Jelgavas pilsētas tūrisma 

objektu apskatei

ES, valsts, 

pašvaldība

PPP modelis

                 42 68 60,00 2016 2020

JRTC sadarbībā ar 

pašvaldību un 

uzņēmējiem

R4 Mobilitāte un pilsētas sasniedzamība  

4.2.6.
Energoefektīvā ielu apgaismojuma un inteliģentā 

apgaismojuma vadības sistēmas izveide

Energoefektīvā ielu apgaismojuma; inteliģentā 

apgaismojuma vadības sistēmas izveide:

aprīkojuma un programmu iegāde un 

uzstādīšana

ES fondi, valsts, 

pašvaldība
              1 21 34 30,00 2014 2020 JPPI "Pilsētsaimniecība"

R5 Kvalitatīva un droša pilsētvide 

5.1.
Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana un rekonstrukcija

Pašvaldības ēku (P.Brieža iela 26, Uzvaras iela 

8, Pulkveža O.Kalpaka iela 16a, Ūdensvada iela 

4, Lapskalna iela 22) siltināšana, siltumapgādes 

un iekšējās elektroapgādes sistēmu 

rekonstrukcija, telpu kapitālais remonts,  

centralizētas AER apkures ierīkošana un 

siltināšana Jelgavas kapsētā

ES fondi, valsts, 

pašvaldība
              2 71 93 08,00 2014 2020

Pašvaldība, 

SIA "Jelgavas nekustamo 

īpašumu pārvalde", JPPI 

"Pilsētsaimniecība",SIA 

"Jelgavas Ūdens" 
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Atbildīgā institūcijaNr.p.k. Nosaukums
Pārrobežu sadarbības 

projekti
Projekta aktivitātes Finansējuma avoti

 Nepieciešamais 

finansējuma apjoms, 

EUR (indikatīvs) 

Projekta 

uzsākšanas 

gads

Projekta 

pabeigšanas 

gads

5.2.3.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi

Dzīvojamo māju energoefektivitātes 

auditi,energoefektivitātes paaugstināšana, 

apkures  un ventilācijas sistēmu rekonstrukcija

ES fondi, valsts, 

pašvaldība, 

privātais,

              2 42 28 72,00 2014 2020
SIA "Jelgavas nekustamo 

īpašumu pārvalde"

5.10.3.1.
JPPP ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un 

rekonstrukcija 

JPPP administratīvās ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana un darba telpu remonts, 

medicīniskās atskurbtuves palātu kapitālais  

remonts

ES fondi, valsts, 

pašvaldība
                 42 68 61,00 2016 2020 JPPP

5.10.4.5. POIC  ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes 

paaugstināšana

ES fondi, valsts, 

pašvaldība
                 20 00 00,00 2016 2017 JPPI "Pilsētsaimniecība"

5.6. Siltumapgādes sistēmas attīstība

Siltuma tīklu renovācija siltuma zudumu, 

kurināmā patēriņa un vides piesārņojuma 

samazināšanai 

Fortum Jelgava, ES 

fondi, valsts
                 71 14 36,00 2015 2020 SIA "Fortum Jelgava"

100 40 16 40 55,00    

Uzsāktie projekti Pašvaldība, indikatīvi, % 15 6 02 46 08,25      

Pārējais, indikatīvi, % 85 34 13 94 46,75    


