
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ATBALSTS UN SADARBĪBA AR UZŅĒMĒJIEM



Uzņēmējdarbības vide

2651

Avots: https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/aktivo-uznemumu-skaits/novads/jelgavas-novads/2022/#rindas100

45% sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) 

33% zemnieku saimniecības (ZS)

11% biedrības (BDR)

6% individuālie komersanti (IK)

3% individuālie uzņēmumi (IND)

2% kooperatīvās sabiedrības (KB)

• 2022.gadā reģistrēti 92 jauni uzņēmumi, 

likvidēti 110 uzņēmumi



30 650 

EUR

Uzņēmējdarbības atbalstam 

atvēlētais pašvaldības budžets 

2022.gadā 

Lauksaimniecība (graudu ražošana)

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

Būvniecība

Lielākās uzņēmējdarbības nozares (pēc apgrozījuma)

Dati no Lursoft (01.01.2022)



Lielākie uzņēmumi Jelgavas novadā 2021 (pēc apgrozījuma)

1) Elagro Trade SIA;

2) Linas Agro SIA;

3) DINEX LATVIA SIA;

4) Laflora SIA;

5) Dotnuva Baltic SIA;

6) GAĻAS PĀRSTRĀDES 

UZŅĒMUMS NĀKOTNE SIA;

7) Valtek SIA;

8) Poliurs SIA;

9) Alwark SIA;

10) Mārupes Metālmeistars, AS.

Avots: https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100016534&id=391



PAŠVALDĪBAS SADARBĪBAS UN ATBALSTA PARTNERI 
UZŅĒMĒJIEM

• LIAA;

• ALTUM;

• Zemgales Plānošanas reģions; 

• Biedrība- Lauku partnerība «Lielupe»; 

• Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības 
kamera; 

• Lauku atbalsta dienests;

• Zemgales reģiona kompetenču 
attīstības centrs;

• Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācija;

• Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Atbalsta partneri uzņēmējiem
piedāvātas dažādas iespējas:

➢ biznesa inkubators;

➢ bezmaksas apmācības un 
semināri;

➢ mārketinga atbalsts;

➢ dalība izstādēs gan Latvijā, 
gan ārvalstīs, u.c.



ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

• Iespēja no pašvaldības saņemt inventāru 
tirdzniecībai, pasākumiem;

• Konsultācijas uzņēmējiem pie pašvaldības UD 
speciālista- par atbalsta iespējām;

• Dalība konkursā «Labākais tirgotājs»;

• Dalība konkursā «Gada Eksporta un 
Inovācijas balva»;

• Dalība «Gada uzņēmējs Zemgalē»;

• Gadskārtu un svētku tirdziņi;

• Uzņēmēju «tīklošanās» pasākumi.



SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA

• Sadarbībā ar Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociāciju
un ZPR plānots projekts
Sociālās uzņēmējdarbības
attīstībai reģionā;

• Aktīvo SU skaits novadā -6.

• Māris Grāvis-biedrības «Rūpju 
bērns» vadītājs- mentors un 
konsultants SU jautājumos.



Sociālie uzņēmumi Jelgavas novadā un šo uzņēmumu 
darbības formas

1. «Upeslīči atpūtai» SIA - ilgtspējīga
lauku tūrisma attīstība;

2. «Sajūtu māja» SIA - mūžizglītības,
neformālās un interešu izglītības
attīstība;

3. «4vēji» SIA - gofrētā papīra un
kartona ražošana, papīra un
kartona taras ražošana;

4. «0 design» SIA – mēbeļu ražošana;

5. «Mājas tuvu» SIA - kultūras
daudzveidības nodrošināšana un
vietējās kopienas stiprināšana;

6. «Lediņi mēbeles» SIA – mēbeļu
tirdzniecība.

Avots: https://www.lm.gov.lv/lv/socialo-uznemumu-registrs 



Jelgavas novada rīkotie konkursi uzņēmējiem 

«Uzņēmēju gada balva 2022»:

• mērķis: veicināt uzņēmēju 
atpazīstamību un popularizēt labas 
uzņēmējdarbības prakses piemērus;

• 6 nominācijas (“Gada lauksaimnieks”, 
“Gada ražotājs”, “Gada jaunais 
uzņēmējs”, “Gada ģimenes 
uzņēmums”, “Gada uzņēmīgākais 
uzņēmējs” un “Gada inovatīvākais 
uzņēmums”);

• 27 pretendenti.



Jelgavas novada rīkotie konkursi uzņēmējiem 

«Esi uzņēmējs Jelgavas novadā»:

• mērķis: veicināt uzņēmējdarbības 
vides attīstību, sekmēt darba vietu 
radīšanu, jaunu preču un 
pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu 
uzņēmumu veidošanos Jelgavas 
novadā;

• balvu fonds 10 000 eiro (5000 eiro x 2);

• 9 pretendenti.



UZŅĒMĒJDARBĪBAS PASĀKUMU PLĀNS 2023.GADAM

• Martā – «Uzņēmēju Gada balva 2023» 
konkursa nolikuma apstiprināšana 
domē;

• Aprīlī - «Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 
2023» konkursa nolikuma apstiprināšana 
domē;

• Maijā – Kalnciema tirdziņš;

• Augustā – Konkursa «Esi uzņēmējs 
Jelgavas novadā 2023» pretendentu 
izvērtēšana;

• Septembrī - Konkursa «Uzņēmēju Gada 
balva 2023» pretendentu izvērtēšana;

• Septembrī – Ražas svētki Zemnieku 
Cienasts teritorijā;

• Oktobrī - Konkursu «Uzņēmēju Gada 
balva 2023» un «Esi uzņēmējs Jelgavas 
novadā 2023» laureātu apbalvošana.

• Decembrī – novada mājražotāju un 
amatnieku Ziemassvētku tirdziņš.



UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTATĪVĀ PADOME

• Darbu sāka 10/11/2022;

• Padomes sastāvā – 2 pašvaldības
pārstāvji un 8 uzņēmēji;

• Padomes sēdes ir atklātas;

• Vairāk informācijas par konsultatīvo 
padomi un plānotajām sēdēm: 
jelgavasnovads.lv/lv/uznemejdarbib
a

https://www.jelgavasnovads.lv/lv/uznemejdarbiba/uznemeju-konsultativa-padome/


Uzņēmēju viedoklis par Jelgavas novada logo 

un Jelgavas novada preču zīmi

https://ej.uz/novadalogo

https://ej.uz/novadalogo


Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. 

Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks./Māte 

Terēze/
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