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Latvijas Reģionu Apvienības programma Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 
vēlēšanām. 
 
Latvijas Reģionu Apvienība (turpmāk – LRA) vēlas Jelgavu attīstīt kā spēcīgu 
reģionālo centru, koncentrējot atbalstu vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai, 
izglītības kvalitātei, sociālajai drošībai, iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai un 
palielinot atbalstu jaunajām ģimenēm. 
 

1.Ekonomiskā attīstība, nodarbinātība. 
LRA uzskata, ka Jelgavas iedzīvotāju labklājības pamats ir Jelgavas ekonomiskā 
izaugsme – pašvaldības darba prioritātei jābūt atbalsta palielināšanai vietējās 
uzņēmējdarbības attīstībai, izmantojot visus pašvaldībai pieejamos instrumentus, 
tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, un pārdomāti piesaistot 
ārējos investorus. Uzņēmējdarbības atbalstam un nodarbinātības veicināšanai 
Jelgavā: 

• ES fondu līdzekļus investēsim infrastruktūras rekonstrukcijai un 
pilnveidošanai uz ekonomiski aktīviem uzņēmumiem,  

• ieviesīsim eksporta veicināšanas pasākumus, nodrošinot konsultācijas, 
apmācību, praktisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā un informatīvu 
atbalstu uzņēmējiem, 

• noteiksim nodokļu atlaides uzņēmumiem, kuri rada jaunas darbavietas, 
• piesaistīsim investīcijas Amatu mājas izveidei un mazās uzņēmējdarbības, 

tai skaitā mājražotāju, atbalstam,  
• nodrošināsim maksimāli ērtu sabiedriskā transporta kustību, pielāgojot to 

pilsētas lielāko darba devēju, izglītības iestāžu un Rīgā nodarbināto vajadzībām, 
lai vēlās vakara stundās galvenajos virzienos kursētu sabiedriskais transports, 

• pārskatīsim pilsētas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu sabalansētu vidi 
uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju interesēm, 

• piesaistīsim investīcijas ražotnēm ar augstu intelektuālā darbaspēka 
īpatsvaru un ieviesīsim programmu jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam. 

 
2.Dzīves vide, izglītība, kultūra, sports. 
 Jelgavā veidosim harmonisku un sabalansētu dzīves vidi, kur prioritāte būs 

dzīvojamo māju kvartālu iekšpagalmu, ceļu, piebrauktuvju un autonovietņu 
sakārtošana, kā arī individuālās apbūves rajonu ielu stāvokļa uzlabošana un 
labiekārtošana: 

• izveidosim fondu iekškvartālu sakārtošanai un 4 gados veiksim vismaz 
divu iekškvartālu rekonstrukciju, 



• uzsāksim ielu seguma atjaunošanu individuālo dzīvojamo māju kvartālos, 
kur ir liela tranzīta slodze, un palielināsim asfaltēto ielu skaitu, 

• atkarībā no ģimenes ienākumu līmeņa nodrošināsim atbalstu pieslēgumiem 
ūdens un kanalizācijas tīkliem, 

• uzsāksim Raiņa parka rekonstrukciju. 
Izglītībā palielināsim atbalstu pedagogu kvalifikācijas celšanai, sekmēsim 

veselības apdrošināšanas ieviešanu pedagogiem un sadarbību ar izglītības 
darbinieku arodbiedrību pedagogu sociālo jautājumu risināšanā. Ieviesīsim 
palīdzības programmu pedagogiem mājokļa jautājumu risināšanā. Uzlabosim 
profesionālās izglītības pieejamību, sabalansējot un apvienojot valsts un 
pašvaldības izglītības iestāžu resursus Jelgavā.  

Kultūras sfērā uzsāksim Jelgavas koncertzāles projektēšanu. Sportā 
sakārtosim sporta skolu sistēmu un pilsētas sporta infrastruktūru, lai nodrošinātu 
efektīvu finansiālu atbalstu un Zemgales Olimpiskā centra infrastruktūras 
izmantošanu augstu sasniegumu sportam. Sekmēsim sporta nodarbību 
pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, īpaši  bērniem un jauniešiem. Uzsāksim 
skolu stadionu un sporta infrastruktūras atjaunošanu izglītības iestādēs. 

 
3.Sociālā drošība un atbalsts. 
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, izstrādāsim un ieviesīsim atbalsta 

programmu jaunajām ģimenēm, kurās ir divi un vairāk bērni, tai skaitā 
pašvaldības palīdzību atbilstošas platības mājokļa piešķiršanā atkarībā no 
ģimenes ienākumiem. Noteiksim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
ģimenēm ar bērniem atkarībā no bērnu skaita. Panāksim pilnīgu vecāku 
pieprasījuma apmierināšanu pēc vietām pirmskolas izglītības iestādēs. 
Pensionāriem vecumā virs 70 gadiem nodrošināsim iespējami lielāku skaitu 
bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas iespējas gadā un 
uzlabosim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

 
4.Pārvalde un sadarbība. 
Pašvaldības domē nodrošināsim dialogu un sekmēsim sadarbību ar visiem 

ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Uzlabosim sabiedrības informēšanu un 
viedokļa uzklausīšanu par stratēģiski svarīgiem jautājumiem, kas skar iedzīvotāju 
intereses: 

• pirms lēmumu pieņemšanas informēsim par pašvaldības iecerēm realizēt 
sabiedriski nozīmīgus projektus, 

• regulāri organizēsim konsultācijas ar iedzīvotājiem pirms stratēģiski 
svarīgu pasākumu un celtniecības objektu uzsākšanas un atskaitīsimies 
sabiedrībai par paveikto. 


