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Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” 

2012.gada publiskais pārskats 
 

1. Vispārīgā informācija un budžets 

 
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība” (turpmāk - aģentūra) izveidota ar 

Jelgavas domes 2001.gada 13.decembra lēmumu un darbu uzsāka 2002.gada 1.februārī. Aģentūra 

darbojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” nolikumu. Kopš JPPA 

„Pilsētsaimniecība” izveidošanas nav mainījušies tās darbības mērķi un funkcijas. 

 Aģentūras darbības nodrošināšanai un deleģēto funkciju veikšanai 2012. gada budžetā apstiprināti 

ieņēmumi Ls 3412523 t.sk.: 

 nenodokļu ieņēmumi Ls 7620; 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Ls 134550; 

 dotācija no pašvaldības Ls 2650298; 

 valsts Autoceļu fonda mērķdotācija Ls 517920; 

 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Ls 102135. 

Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 100 %. 

Speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 100 %. 

Aģentūras budžetā 2012. gadā apstiprināti izdevumi Ls 3420059 apmērā. 

Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju, izdevumu naudas plūsma 

2012. gadā bija Ls 3407704 t.sk.: 

 atalgojumi Ls 379272; 

 valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 108191; 

 komandējumu izdevumi Ls 2714; 

 pakalpojumu apmaksa Ls 2357621; 

 materiālu un energoresursu iegāde Ls 77616; 

 nodokļu maksājumi Ls 20228; 

 kapitālie izdevumi Ls 360903; 

 sociālie pabalsti Ls 101109. 
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2. Personāls 

 
Uz 2012.gada 31.decembri aģentūrā strādā 62 darbinieki, no kuriem 28 vīrieši, 34 sievietes. 

Darbinieku izglītības sadalījums: 

 augstākā akadēmiskā vai II līmeņa – 28; 

 augstākā I līmeņa – 1; 

 vispārējā vidējā – 9; 

 profesionālā vidējā – 18; 

 pamata – 6; 

Darbinieku sadalījums vecuma grupās: 

 20 – 30 gadi: 13; 

 30 – 40 gadi: 13; 

 40 – 50 gadi: 13; 

 50 – 60 gadi: 12; 

 60 – 70 gadi: 10; 

 70 – 80 gadi: 1; 

Darbinieku rotācija uz 01.01.2013: 

 Atbrīvoti – 7; 

 Pieņemti – 12. 
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3. Juridiskie jautājumi – iepirkumi, izsoles, līgumi, darbs ar normatīvajiem aktiem 
 

Lai sekmīgi pildītu savas funkcijas, 2012.gadā aģentūra ir noslēgusi 217 līgumus, saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu. 

   

Iepirkumu procedūras 2012.gadā 

 

Nr. 

p.k. 
Iepirkuma procedūras veids Daudzums 

Noslēgts 

līgums 
Pārtraukts 

1. Atklāts konkurss 2 1 1 

2. 
Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 

kārtībā  
24 23 1 

 

Līgumi 2012.gadā 

 

Nr. 

p.k. 
Līguma procedūras veids Daudzums  

1. Veikta iepirkuma procedūra 29 

2. Nav veikta iepirkuma procedūra 188 

kopā 217 

 

Darbs ar saistošajiem noteikumiem 

 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Projekts Pieņemti 

1. 
Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās 

vietās 
 26.01.2012. 

2. 
Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas 

pilsētā 
 22.03.2012. 

3. 
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un 

inženierbūvju uzturēšana 
 24.05.2012. 

4. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.185 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 

nodevām” 

 
23.08.2012. 

5. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos 

noteikumos Nr.11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un 

uzturēšanas noteikumi” 

 
27.09.2012. 

 
Izsoles 

 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Rīkošanas 

datums 

Noslēgti 

līgumi 

1. 
Izsole par kustamās mantas atsavināšanu – 2 automašīnu 

pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 
13.07.2012. nav noslēgti 

2. 
Atkārtota kustamās mantas izsole – 2 automašīnu pārdošana 

rakstiskā izsole 
17.09.2012 divi 

3. 
Izsole par augošu koku koksnes kopējās krājas atsavināšanu 

1606,28 m3 atsavināšanu 
19.10.2012. divi 

4. 
Kustamās mantas izsole - vēja gāzto koku koksnes kopējās krājas 

194 m3 atsavināšanu 
26.10.2012 3 

5. 
Atkārtota kustamās mantas izsole - vēja gāzto koku koksnes 

kopējās krājas 13 m3 atsavināšanu 
30.11.2012. 1 
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Darbs domes iepirkumu komisijās - aģentūras darbinieki piedalījās pašvaldības iepirkumu 

sagatavošanā un iepirkumu komisijās 

 

 Nosaukums 

1. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – 

Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā 
 Atklāts konkurss „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema 

ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā” 

 PIL 8.1 panta iepirkums 

Objekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – 

Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā” būvuzraudzība 

 Sarunu procedūra  „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema 

ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā” 

2. „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju izbūve Jelgavā”   

 PIL 8.1 panta iepirkums 

„Izmaiņu izstrāde būvprojektiem perspektīvā Satiksmes termināla funkcionēšanai nepieciešamo 

ielu infrastruktūras rekonstrukcijai”   

3. Lielā iela 

 Atklāts konkurss 

„Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā” 

 Atklāts konkurss 

 „Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā 

būvuzraudzība” 

 Sarunu procedūra 

 „Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja  

ielai, Jelgavā autoruzraudzība” 

4. Lietuvas šoseja 

 Atklāts konkurss  

„Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” 

 Atklāts konkurss 

„Lietuvas šosejas rekonstrukcijas, posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai, būvuzraudzība” 
  Sarunu procedūra 

 „Lietuvas šosejas rekonstrukcijas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai autoruzraudzība” 

5. Raiņa iela, Jelgavā rekonstrukcijas papildus darbi 

 PIL 8.1 panta iepirkums 

„Raiņa ielas, Jelgavā rekonstrukcijas papildus darbi” 
6. Pasta salas labiekārtošana  
 Atklāts konkurss „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā” 

 PIL 8.1 panta iepirkums 

Objekta „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārta” būvuzraudzība 

 PIL 8.1 panta iepirkums 
Objekta „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārta” autoruzraudzība” 

 
Dokumentu izstrāde, kas ir saistīta ar JPPA „Pilsētsaimniecība” reorganizāciju: 

 izstrādāts Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikums, kas ir 

apstiprināts ar 29.11.2012. domes lēmumu Nr.15/8; 

 sagatavots kopsavilkums par aģentūras noslēgtajiem un pēc 2013.gada 1.janvāra spēkā 

esošajiem līgumiem; 

 sagatavoti 111 brīdinājumi līgumslēdzējiem par JPPA „Pilsētsaimniecība” reorganizāciju, kā 

arī veiktas visas nepieciešamās darbības pārjaunojumu līgumu slēgšanai. 
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Citi juridiska rakstura darbi 

 Pārstāvētas JPPA „Pilsētsaimniecība”, kā cietusī puse, intereses Jelgavas tiesā šādu 

krimināllietu izskatīšanas procesā: 

 Nr.11221146211, kurā pēc Krimināllikuma 109.panta pirmās daļas (patvaļīga koku ciršana 

un bojāšana) celta apsūdzība E. P. Spriedums – piedzīt no E. P. par labu JPPA 

„Pilsētsaimniecība” Ls 163,40; 

 Nr.11221173611, kurā pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas (zādzība)  un 180.panta 

otrās daļas (Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā) celta apsūdzība G. K. 

Spriedums – piedzīt no G. K. par labu JPPA „Pilsētsaimniecība” Ls 61,74; 

 Nr.11221147811, kurā pēc Krimināllikuma 175.panta pirmās daļas (zādzība) celta 

apsūdzība I. S. Spriedums – piedzīt no I. S. par labu JPPA „Pilsētsaimniecība” Ls 772,39; 

 Sagatavots un iesniegts Jelgavas pilsētas domes administrācijā ierosinājums par meža zemes 

(zemesgabalu Bauskas iela 18, Jelgava (kadastra Nr.0900 017 0295) 47982 m2 platībā) 

atsavināšanu Meža (Nikolaja) kapsētas paplašināšanai. 
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4. Pašvaldības operatīvās informācijas centrs – POIC 
 

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) uzsāka savu darbību 2011.gada 1. februārī ar 

mērķi sekmēt sakārtotākas, tīrākas un drošākas pilsētas veidošanos, nodrošinot nepārtrauktu iedzīvotāju 

atbalsta tālruņa darbību un ātru informācijas apriti starp pilsētas apsaimniekošanas un operatīvajiem 

dienestiem. 

Kopš tā laika regulāri tiek apkopota statistika par iedzīvotāju sniegto informāciju no dažādiem 

informācijas komunikāciju risinājumiem bezmaksas tālruņa (8787), e-pasta (poic@poic.jelgava.lv) un 

interaktīvās kartes (karte.pilsetsaimnieciba.lv). 

Minētā kontaktinformācija ir vairākkārtīgi publicēta Jelgavas laikrakstos, kā arī izvietota 

laikrakstu mājas lapās un papildus tam ir pieejama tiešsaiste problēmu pieteikšanai, izmantojot interaktīvo 

karti šādās mājas lapās:  www.pilsetsaimnieciba.lv un www.jelgava.lv. Bez minētajām aktivitātēm 

informācija par POIC izskanēja arī plašsaziņas līdzekļos plūdu laikā, kad iedzīvotāji tika aicināti sazināties 

ar POIC dispečeriem, lai iegūtu aktuālāko informāciju par notikumiem aplūstošajās teritorijās. Pašvaldības 

policijas pārstāvji apmeklēja applūstošo teritoriju iedzīvotājus un ievāca  kontaktinformāciju, kas tika 

nodota POIC rīcībā un  turpmāk izmantota šo iedzīvotāju apziņošanai par plūdu situācijas attīstību. Ikdienā 

iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar POIC saistībā ar dažādiem pilsētas infrastruktūras ekspluatācijas un 

saimnieciskiem jautājumiem kā, piemēram, bedres ielu segumos, saliektas vai salauztas ceļa zīmes un ielu 

plāksnītes, netīrītas ielas un ietves, sabojājies luksofors vai ielu apgaismojums, sabojājusies lietus ūdens 

atvades sistēma un vēl daudziem citiem jautājumiem.  

 

POIC saņemto pieteikumu sadalījums 2012.gadā 

 
 

  

Jelgava;
5792

Jelgavas novads;
116

Ozolnieku novads;
57

mailto:poic@poic.jelgava.lv


 7 

Ar JPPA „Pilsētsaimniecība” saistīto pieteikumu sadalījums 2012.gadā 
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5. Piesaistītais darba spēks 
 

JPPA „Pilsētsaimniecība” pamatojoties uz 2012.gada 13.martā noslēgto līgumu „Par aktīvā 

nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” Nr.6APSD-0300-2012 ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – NVA), no 2012.gada 7.februāra Jelgavas pilsētas pašvaldībā 

īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 (turpmāk – Projekts). 

Projekta ietvaros NVA norīkotās personas tiek iesaistītas pagaidu darbos Jelgavas pilsētas 

labiekārtošanā, nodarbinot tās 5 dienas nedēļā, 8 stundas dienā, palīdzot tiem iegūt vai uzturēt darba 

iemaņas. Laika periodā no 06.02.2012. līdz 31.12.2012. ir noslēgti 389 līgumi „Līgums par algotu pagaidu 

sabiedrisko darbu veikšanu” ar NVA norīkotajiem bezdarbniekiem. 

Projektā tiek nodrošināts viens darba koordinētājs un grāmatvedis, lai nodrošinātu nodalītu 

grāmatvedības uzskaiti. Algotu pagaidu sabiedriskos darbos (turpmāk – APSD) nodarbināto personu 

apsekošanu darba vietās veic Projektā norīkotā darbu vadītāja un JPPA „Pilsētsaimniecība” speciālisti, 

kuriem kā papildus pienākumi ir noteikta bezdarbnieku apsekošana un kontrole. 

2012.gadā piešķirto APSD vietu skaits un APSD vietās iesaistīto bezdarbnieku skaits mēnesī: 

 

2012.gada 
mēnesis 

Piešķirto APSD vietu skaits 
NVA norīkoto un APSD vietās 

iesaistīto bezdarbnieku skaits mēnesī 
No jauna izveidojamo 

APSD vietu skaits mēnesī 
Kopējais aktuālo APSD 

vietu skaits mēnesī 

      

februāris 50 50 57 

marts 0 50 56 

aprīlis 30 80 90 

maijs 0 80 91 

jūnijs 0 80 124 

jūlijs 10 90 94 

augusts 0 90 100 

septembris 50 140 162 

oktobris 0 140 172 

novembris 10 150 167 

decembris 0 150 149 

 

No 2012.gada 7.februāra līdz 2012.gada 31.decembrim ar rīkojumu tika atlaisti 127 bezdarbnieki 

(44 % atlaisti kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ, 56 % – veselības stāvokļa vai ģimenes 

apstākļu dēļ). 

 

Finanšu izlietojums projekta aktivitātēm 

 

Izmaksu pozīcija 2012.gadā 

No Projekta līdzekļiem 

Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai Ls 1 015 

Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai Ls 98 735 

No pašvaldības piešķirtā budžeta 

Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām Ls 3 843 

Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO iemaksām  Ls 975 

Darba koordinētāja VSAO iemaksām Ls 245 

JPPA "Pilsētsaimniecība" veiktie transporta izdevumi Projekta īstenošanas vajadzībām Ls 1 849 

Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas vajadzībām Ls 13 132 

KOPĀ: Ls 119 794 
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Jelgavas sociālo lietu pārvaldes nosūtītās personas: 

2012. gadā no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes uz darba un sociālo prasmju saglabāšanas, 

atjaunošanu un apgūšanas pasākumiem tika nosūtītas 419 personas, ar kurām tika noslēgts sadarbības 

līgums par iesaistīšanu Jelgavas pilsētas labiekārtošanas darbos. 

 

Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās struktūrvienības nosūtītās personas: 

2012.gadā no Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās struktūrvienības uz piespiedu 

darbiem tika nosūtītas 91 personas, ar kurām tika noslēgtas vienošanās par piespiedu sabiedrisko darbu 

veikšanu JPPA „Pilsētsaimniecība” saskaņā ar Valsts probācijas dienesta amatpersonas sastādīto darba 

grafiku. 
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6. Aģentūras vadītie būvniecības procesi 
 

6.1. „Māras ielas un Asteru ielas iekškvartāla lietus ūdens tīklu pārslēgšana, sūknētavas izbūve” 

2012.gada 24.jūlijā tika parakstīts līgums ar SIA „KULK” par „Māras ielas un Asteru ielas 

iekškvartāla lietus ūdens tīklu pārslēgšana, sūknētavas izbūve” saskaņā ar iepirkuma „Būvprojekta „Māras 

ielas un Asteru ielas iekškvartāla lietus ūdens tīklu pārslēgšana, sūknētavas izbūve” realizācija” ID Nr. 

AP2012/13 rezultātiem. 

Objekts atrodas Asteru un Māras ielas krustojumā un iekšpagalmā. Esošie lietus kanalizācijas 

iekšpagalma tīkli bija pieslēgti saimnieciskajai kanalizācijai. 

Intensīvu nokrišņu periodos saimnieciskās kanalizācijas tīklos veidojās pārslodze, tīkli nespēja 

pildīt savas funkcijas. Tas radīja problēmas gan lietus kanalizācijas tīklos, gan saimnieciskās kanalizācijas 

tīklos un tālāk sūknētavai Lielās ielas un Dobeles ielas krustojumā. 

Lietus ūdens savākšana pagalmā tika risināta ar lietus ūdens uztvērēju palīdzību. To darbība un 

pieslēgums lietus kanalizācijas sistēmai vietām nebija skaidrs, jo ir vietas, kur pieslēgumi vadiem veidoti 

bez akām. Jumtu notekas vietām ir novadītas zem zemes, bet vietām uz zālāja vai bruģa. 

 

Rekonstrukcijas darbu ietvaros: 

 tika izbūvēta atdalīta sistēma: lietus kanalizācijas notekūdeņus atslēgti no saimnieciskās 

kanalizācijas; 

 sistēmu atdalīšanai tika izbūvēta LK aka ar DN 1000, kas uztver lietus ūdeņus un tālāk pa 

cauruli DN 300 tos novada uz LKSS (lietus kanalizācijas sūkņu stacija). 

 lietus kanalizācijas sūknētava tika pieslēgta esošajam lietus ūdens kolektoram DN 300 Asteru 

ielā; 

 tika izbūvēta jauna lietus kanalizācijas sūkņu stacija (LKSS); 

 sūknētava tika pieslēgta vienotam attālinātās vadības tīklam. 

Rekonstrukcijas darbu veicējs - SIA „KULK”. Līguma summa par objekta realizāciju sastāda 

17 495,51 Ls. 

 

6.2. „Noras Bumbieres piemiņas vieta skvērā pie Jelgavas pilsētas kultūras nama, Dobeles ielā 

1, Jelgavā” 

2012.gada 24.jūlijā tika parakstīts līgums ar SIA „3C” par būvprojekta „Noras Bumbieres 

piemiņas vieta skvērā pie Jelgavas pilsētas kultūras nama, Dobeles ielā 1, Jelgavā” izstrādi. 2012.gada 

2.augustā tika parakstīts līgums ar SIA „Ceļu būvniecības firma „Igate”” par augstākminētā būvprojekta 

realizāciju. 2012.gada 29.augustā tika parakstīts līgums ar SIA „Neonita Latvija” par skvēra Dobeles ielā 

1 izgaismošanu. 

 

Rekonstrukcijas darbu ietvaros: 

 tika izstrādāts būvprojekts, kurā izstrādāts metālā skulptūras pamats un izgaismošana, kā arī 

labiekārtošana; 

 tika veikta piemiņas vietas pamata izgatavošana; 

 tika veikta piemiņas vietas izgaismošana; 

 tika risināta piegulošo ietvju seguma atjaunošana; 

 tika nodrošināt piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

 tika veikta blakusesošās teritorijas apzaļumošana. 

Rekonstrukcijas darbu veicējs SIA „Ceļu būvniecības firma „Igate””. Līguma summa par objekta 

realizāciju sastāda 5 320,42 Ls. 

Objekta izgaismošanas darbus veica SIA „Neonita Latvija”. Līguma summa par objekta 

izgaismošanu sastāda 1 618,52 Ls. 

Būvprojekta izstrādi veica SIA „3C”. Līguma summa par būvprojekta izstrādi sastāda 976,00 Ls. 
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Nedzīvojamā ēka Sakņudārza ielā 2 

 

2012.gada 15.oktobrī JPPA „Pilsētsaimniecība” saņēma tehnisko atzinumu, ka ēkas vispārīgo un 

konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis, turpmākai lietošanai nav ieteicams. 2012.gada 31.oktobrī būvvaldē 

tika saskaņots „Nedzīvojamās ēkas Sakņudārza ielā 2, Jelgavā nojaukšana”, kurā paredzēts saglabāt turpmākai 

izmantošanai to pamatu daļu, kas atrodas ārpus kanalizācijas kolektora aizsargjoslas. Pašvaldībai piederošas 

nedzīvojamās ēkas (bijušā morga) nojaukšana tika veikta laika posmā no 2012.gada 30.novembra līdz 

2012.gada 18. decembrim,. 

Nojaukšanas projekta izstrādi veica SIA „KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA” par līguma summu 

794,97Ls. 

Ēkas nojaukšanu veica SIA „ROYAL SISTEM” par līguma summu 10 923,47.Ls. 

2012.gada 27.novembrī noslēgts līguma ar SIA „KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA” par tehniskā 

projekta „Nedzīvojamās ēkas Sakņudārza ielā Nr.2, Jelgavā, rekonstrukcija” izstrādi, līguma summa 

8542,60Ls. 
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7. Aģentūras vadītie būvniecības procesi pilsētas ielu rekonstrukciju projektos 
 

7.1. Pasta salas labiekārtošana Jelgavā 

 

7.1.1. Pasta salas labiekārtojums II.kārta 

Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Pasta salas labiekārtošana 

un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā" īstenošanas ietvaros. 

Līgumi: 

 Būvuzraudzību - akciju sabiedrību „Jurēvičs un Partneri” Ls 10 527,00; 

 Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” Ls 13 794,00; 

 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" Ls 1 135 101,82. 

Pasta salu plānots veidot, kā atpūtas un dažādu brīvdabas pasākumu norises vietu. Būvniecības ietvaros 

paredzēts izbūvēt: 

 Gājēju un riteņbraucēju celiņš; 

 Teritorijas labiekārtošana; 

 Pludmale. 

 

7.2. Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana 

 

7.2.1. J.Čakstes bulvāra 1.kārtas rekonstrukcija 

Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Ielu infrastruktūras attīstība 

un Driksas krastmalas sakārtošana" īstenošanas ietvaros. 

Līgumi: 

 Būvuzraudzību - akciju sabiedrību „Ceļu inženieri” Ls 170 556,00; 

 Autoruzraudzība - SIA „3C” Ls 104 066,00; 

 Būvniecība - SIA „Tilts” Ls  6168933,10. 

Būvniecības ietvaros posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai: 

 rekonstruēta ielas brauktuve 0,50km, 

 ielas abās pusēs izbūvētas gājēju ietves, 

 izbūvēts veloceliņš, 

 gar brauktuves malām izbūvēt autostāvvietas īslaicīgai automašīnu novietošanai, 

 izbūvēti divi automašīnu stāvlaukumi, 

 rekonstruēts ielu apgaismojums, 

 elektroapgādes kabeļu pārbūve, 

 izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma, 

 rekonstruēta saimnieciskās kanalizācijas sistēma, 

 ūdensvada posma pārbūve, 

 izbūvēta sakaru kanalizācija, optiskais tīkls pašvaldības vajadzībām un uzstādītas 

videokameras, 

 gāzes vada pārbūve, 

 izbūvēts gājēju tiltu pāri Driksas upei uz Pasta salu (Mītavas tilts), 

 izbūvēti krasta nostiprinājumi J.Čakstes bulvārī un Pasta salā, 

 labiekārtota pieguļošā teritorija, 

 veikta Driksas upes bagarēšana, 

 izbūvēta Laivu piestātnes, 

 izbūvēts pontona tilts zem Lielās ielas tilta pār Driksas upi, 

 rekonstruēts tilts uz Pasta salu pāri kanālam, 

 Pilssalas ielas rekonstrukcija. 

Būvdarbi notika paralēli SIA „Jelgavas ūdens” projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”. 
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7.2.2. Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā 

Līgumi: 

 Būvuzraudzību - akciju sabiedrību „Ceļu inženieri” Ls 47335,20 Ls; 

 Autoruzraudzība - SIA „3C” 84397,50 Ls; 

 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” 5366580,89 Ls. 

 

Objektā, līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam veikti šādi darbi posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz 

Pētera ielai par summu 1467450,25 Ls: 

 Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija; 

 Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli; 

 Ielas apgaismojums (līdz Pasta ielai); 

 Elektroapgāde ārējie tīkli; 

 Sakaru kanalizācija (līdz Pasta ielai); 

 Gāzes apgādes ārējie tīkli. 

 

Posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Pasta ielai izbūvēta gājēju ietve ar bruģakmens segumu. Ieklāta 

asfalta apakškārta posmam no J.Čakstes bulvāra līdz Pasta ielai un aprīkoti 4 krustojumi ar luksoforu objektiem. 

Uzsākti 2 sūknētavu izbūves darbi – Hercoga Jēkaba laukumā un Mātera/ Lielās ielas kustojumā. 

Būvdarbi norisinājās paralēli ar SIA „Jelgavas ūdens” projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”. 

 

7.2.3. Raiņa ielas rekonstrukcija, Jelgavā 
Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Ielu infrastruktūras attīstība 

un Driksas krastmalas sakārtošana" īstenošanas ietvaros. 

Līgumi: 

 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" Ls 3 824 681,75, 

 Būvuzraudzība - SIA Jurēvičs un partneri" Ls 26 428,10; 

 Autoruzraudzība - SIA „3C” Ls 38972,32. 

Būvdarbu ietvaros veikts: 

 rekonstruēta ielas brauktuve l,34km, 

 izbūvētas automašīnu stāvvietas ielas malās, 

 izbūvēts viens automašīnu stāvlaukums, 

 satiksmes organizēšanai rekonstruēti visi seši luksoforu objekti (inteliģentā transporta vadības 

sistēma), 

 satiksmes organizēšanai četros luksoforu objektos uzstādīta Reālā laika inteliģentā transporta 

vadības sistēma (RLITVS), 

 izbūvētas ietves (vienā ielas pusē apvienota ar veloceliņu) ievērojot vides pieejamības 

prasības, 

 rekonstruēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, 

 izbūvēta jauns saimnieciskās kanalizācijas posms, 

 rekonstruēts ielu apgaismojums, 

 elektroapgādes kabeļu pārbūve, 

 izbūvēta sakaru kanalizācija, optiskais tīkls pašvaldības vajadzībām un uzstādītas 

videokameras, 

 rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas, 

 labiekārtota ielai pieguļošā teritorija, 

 uzstādīti afišu stabi, robežzīme pilsētas vēsturiskajiem vārtiem, atkritumu urnas un velosipēdu 

turētāji; 

 veikta asfalta seguma atjaunošanas darbi Sarmas un Pētera ielās. 

Būvdarbi notika paralēli SIA „Jelgavas ūdens” projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”. 
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7.2.4. Būvobjekts: „Lietuvas šosejas posma rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības 

ielai” 

2012.gada 15.augustā tika parakstīts līgums ar A/S „A.C.B.” par „Lietuvas šosejas posma 

rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”, būvdarbus paredzēts pabeigt 2013.gada 1.novembrī. 

Līgums tika noslēgts Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Lietuvas šosejas 

posma rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” ietvaros. Projekta realizācijas mērķis uzlabot ielu 

infrastruktūru stāvokli, tādā veidā panākot drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām pilsētas 

tranzītielām – Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai. 

 

Rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēts:  

 visā rekonstruējamā Lietuvas šosejas posmā no Rūpniecības ielas līdz Lietuvas šosejas, Miera 

ielas un Platones ielas krustojumam tiek paredzētas 4 braukšanas joslas, pa divām katrā 

virzienā, 

 Savienības ielas pieslēgumu Lietuvas šosejai paredzēts rekonstruēt pieslēdzot Savienības ielu 

perpendikulāri Lietuvas šosejai un uzstādot krustojumā satiksmes regulēšanas luksoforu, 

 abās ielas pusēs paredzētas autobusu pieturas vietas ar brauktuves paplašinājumu un nojumēm, 

tās paredzētas pēc iespējas tuvāk luksoforu objektiem, lai veicinātu gājējus šķērsot Lietuvas 

šoseju ar luksofora palīdzību, 

 posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai gar Lietuvas šoseju labo pusi paredzēts paralēlais 

ceļš ar 6,0m platu asfalta segumu un 0,75m platām nomalēm. Paralēlais ceļš kalpos gājēju un 

velosipēdistu kustībai un nodrošinās iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamām mājām, 

 Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumā satiksmi paredzēts organizēt ar 

luksofora palīdzību, atslēdzot no krustojuma zonas Romas ielu, 

 Lietuvas šosejas posmā no Savienības ielas līdz Rūpniecības ielai paredzēts atjaujot 

braucamās daļas virskārtu, sakārtojot gājēju ietves un ietvju betonu apmales uz dzelzceļa 

pārvada, 

 paredzēts izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus ar gūlijām, pārslēdzot saimniecisko 

kanalizāciju nost no kolektora, grāvju vietās izbūvēt jaunus lietusūdens kanalizācijas tīklus un 

drenāžas sistēmas gruntsūdens līmeņa regulēšanai gar īpašumu robežām, 

 paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas iztekas vietā attīrīšanas ietaises un sūknētavu, lai lietus 

kanalizācijas tīkli strādātu visu gadu pēc nepieciešamības un teritorijās Lietuvas šosejas labajā 

pusē tiktu pasargātas no pavasara palu ūdeņiem, 

 nomainīts ūdensvads uz jaunu atbilstoša diametra ūdensvadiem, 

 uzsākta saimnieciskās kanalizācijas kolektora ar atzariem izbūve pa Lietuvas šosejas paralēlo 

ielu posmā no Savienības līdz Platones ielai. No Dzirnavu ielas paredzēts izbūvēt perspektīvo 

kanalizācijas spiedvadu ar DN 160 aizsarg čaulā, šķērsojot Lietuvas šoseju, lai radītu iespēju 

perspektīvā pieslēgt Bauskas ielas un Dzirnavu ielas kanalizāciju, 

 paredzēta ielas rekonstrukcijas risinājumiem traucējošo esošo elektroapgādes tīklu 

rekonstrukcija, 

 paredzēta ielas rekonstrukcijas risinājumiem traucējošo esošo vājstrāvas tīklu rekonstrukcija 

un jaunas kabeļu kanalizācijas ar optisko kabeli izbūve pašvaldības vajadzībām pieslēdzot 

luksoforu objektus, videonovērošanas kameras un meteostaciju, 

 visos gājēju celiņos tiek paredzēts iebūvēt joslu ar vadlīniju seguma struktūru, lai nodrošinātu 

iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem, orientēties gājēju celiņa virzienos, 

 jaunizbūvējamo luksoforu Lietuvas šosejas un Savienības ielas krustojumā, kā arī 

rekonstruējamo luksoforu Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumā paredzēta 

gājēju zaļā signāla aprīkošana ar skaņas signāliem, 

 visās potenciāli bīstamajās un neatļautajās vietās, kur gājēji varētu īpaši izteikti vēlēties 

šķērsot brauktuvi tiek paredzēts uzstādīt gājēju virzošas cinkotas barjeras, 

 nobrauktuves no ietvēm (pandusi) uz Lietuvas šoseju un pievadceļiem paredzēta 0 cm līmenī. 
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Rekonstrukcijas darbu veicējs A/S „A.C.B.” 

Līguma summa par objekta realizāciju sastāda 3 211 095,54 Ls (ar 21%PVN).  

Pašvaldības līdzfinansējums – Ls 719 715,50  

Būvuzraudzība – Ls 26 257,00 (ar 21%PVN) 

Autoruzraudzība – Ls 44 286,00 (ar 21%PVN) 
 

7.3. Būvobjekts: „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novērošanai 

Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā” 

 

2012.gada 11.jūlijā tika parakstīts līgums ar SIA „KULK” par „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija 

plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā”. 

Līgums tika noslēgts Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Hidrotehnisko 

būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novērošanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā” 

ietvaros. 

Rekonstrukcijas darbu ietvaros veikta:  

 Esošās lietus ūdens sūknētavas (diametrā 9000mm, dziļums 9m) rekonstrukcija un divu sūkņu 

uzstādīšana. Lietus ūdens sūknētava un pretplūdu aizbīdnis pie attīrīšanas iekārtām aprīkots 

ar automātiku, kas nodot signālu uz POIC (Pašvaldības operatīvās informācijas centrs); 

 Esošā lietus kanalizācijas kolektora daļēju rekonstrukcija pie sūknētavas; 

 Jauna lietus ūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve; 

 9 pretplūdu aizvaru būvniecība; 

 9 esošo caurteku atjaunošana un pagarināšana, caurteku galu nostiprināšana ar betonu: 

 Kalnciema ceļa caurteka Nr.1, pie Klijēnu ceļa; 

 Kalnciema ceļa caurteka nr.2, Rogu ceļa; 

 Kalnciema ceļa caurteka Nr.3, starp Rogu un Kadiķu ceļu; 

 Kalnciema ceļa caurteka Nr.4, starp Rogu un Kadiķu ceļu; 

 Kalnciema ceļa caurteka Nr.5, pie Kadiķu ceļa; 

 Kalnciema ceļa caurteka Nr.6, starp Loka maģistrālu un Lielupes ielu; 

 Kalnciema ceļa caurteka Nr.7, Avotu ielu un Veco ceļu; 

 Kalnciema ceļa caurteka Nr.8, pie Rīgas ielas; 

 Caurteka Loka maģistrālē pie Kalnciema ceļa. 

 Grāvju pārtīrīšana; 

 Bērzu kapu grāvju sistēmu pieslēgšana lietus ūdeņu kolektoram Loka maģistrālē. 

 

Rekonstrukcijas darbu veicējs SIA „KULK”. 

Līguma summa par objekta realizāciju sastāda 499389,80 Ls (ar 21%PVN).  

Pašvaldības līdzfinansējums – Ls 149389.80  

Būvuzraudzība – Ls 3593,70 (ar 21%PVN) 

Autoruzraudzība – Ls 3025,00 (ar 21%PVN) 
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8. Ielas, ietves, ceļi, stāvlaukumi 

 
8.1. Autostāvlaukums Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā 

Līgumi: 

 Būvuzraudzību-akciju sabiedrību „Ceļu inženieri” par līguma cenu 3030,50 Ls; 

 Autoruzraudzība - SIA „3C” par līguma cenu 1754,50 Ls; 

 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate” par līguma cenu 134232,00 Ls. 

 

Būvdarbu rezultātā tika sakārtota teritorija un nodrošināti publisko iestāžu darbinieki un to apmeklētāji 

ar automašīnu stāvlaukumu. Izbūvētas vieglo automašīnu stāvvietas (58 gab.), no kurām 4gab. paredzētas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Stāvlaukumā uzstādīta stāvēšanas laika attālinātā kontroles un vadības sistēma 

no Pašvaldības operatīvā informācijas centra (programmatūra). Uzstādītas 4 digitālās kameras izbraucošo un 

iebraucošo automašīnu valsts numurzīmju fiksācijai. Objektā uzstādīta arī videonovērošanas kamera. Izbūvēti 

lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ielas apgaismojums, sakaru kanalizācija, optika, pārbūvēti A/S „Sadales tīkli” 

piederošie elektroapgādes tīkli. Stāvlaukums, gājēju ietves izbūvētas ar Pasūtītāja izsniegto bruģakmeni. Veikta 

objekta labiekārtošana - zāliena ierīkošana, koku stādīšana. 

 

8.2. Asfaltbetona bedrīšu remonts – Ls 181857 
Bedrīšu remonts veikts uz Jelgavas pilsētas asfaltētajām ielām 19727 m2 platībā. 

 

8.3. Jelgavas iekšpagalmu, stāvlaukumu remonts ar nepilno asfaltēšanas tehnoloģiju – Ls 50917 

 

Nr.p.k Objekta nosaukums 

1 Zirgu iela – iebraucamais ceļš uz Bērnu Sociālās aprūpes centru 

2 
Ganību iela 58, Kr.Barona 3, P.Lejiņa iela 3, Kr.Helmaņa iela, Loka Maģistrāles – Pērnavas 

ielas iekškvartāls 

3 Jelgavas autoostas 3. un 4.perons 

4 Māras ielas Nr.6-12 iebraucamais ceļš 

5 Asteru iela 14 iekšpagalma ceļš 

6 Caurbraucamais ceļš starp Pasta ielu un Katoļu ielu 

7 P.Lejiņa 13, Driksas iela 5 

8 Lāčplēša iela 17 

9 Stacijas 1 stāvlaukums 

10 Muitas laukuma Zemgales prospekts iebrauktuve 

11 Satiksmes iela Nr.59 iebraucamais ceļš uz b/d 

12 Meiju ceļš Nr.31 iebraucamais ceļš uz b/d 

13 Katoļu iela Nr.19 - Raiņa - Akadēmijas - S.Edžus iela, 

14 J.Mātera iela 61 - Stacijas iela - Rūpniecības iela 

 

8.4. Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu un laukumu remonts ar karsto asfaltu 

 

5.vidusskola, 6.vidusskola, 1.ģimnāzija, 1.internātskola, 3.pamatskola, 4.pamatskola, Spīdolas 

skola, Amatu skola, Junda, 2.Sanatorijas skola, Speciālā skola, Laivu bāze, Pilsalas iela, Vakara 

maiņas skola. 

 

8.5. Jelgavas ielu greiderēšana – Ls 21605 

 

Ielu greiderēšana veikta 12 pilsētas maršrutos – Dobeles šosejas labā un kreisā puse, Kalnciema ceļa 

rajons, Tērvetes ielas rajons, Romas ielas rajons, Garozas ielas rajons, Depo rajons, Kazarmes ielas rajons, 

Dambja ielas rajons, Sieramuižas rajons, Rīgas ielas rajons. Kopā nogreiderētais apjoms – 1837 pārgājiena 

kilometri. 
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8.6. Ielu uzbēršana ar otrreiz izmantojamiem materiāliem – Ls 37046 

 

2012.gadā uzbērto ielu saraksts 

Nr.p.

k. 
Ielas nosaukums 

Garums, 

m 

Platums, 

m 

Apjoms, 

m3 
Materiāls 

1 Īves iela 400 2.5 100 šķembas 

2 Indras iela 360 2.5 90 frēzēts asfalts 

3 Sakarnieku iela 470 2.5 117.5 frēzēts asfalts 

4 Rosmes iela 470 2.5 117.5 frēzēts asfalts 

5 Sapņu iela 290 2.5 72.5 frēzēts asfalts 

6 Floras iela 480 2.5 120 frēzēts asfalts 

7 Tulpju iela 250 2.5 62.5 frēzēts asfalts 

8 Zaļā iela 270 2.5 67.5 frēzēts asfalts 

9 Vēja ceļš 150 2.5 37.5 šķembas 

10 Ozolu ceļš 200 3 60 šķembas 

11 

Mednieku iela posmā no Viskaļu ielas līdz 

mežam 300 4 120 
frēzēts asfalts 

12 Pureņu iela 140 3 42 frēzēts asfalts 

13 Aveņu iela 44 strupceļš 30 3 9 frēzēts asfalts 

14 Ievu iela 140 4 56 šķembas 

15 

Graudu ielas posms no iebrauktuves uz Eibe 

līdz Bauskas ielai 200 5 100 
šķembas 

16 Vītolu ceļa posms pie Būriņu ceļa 125 4 50 šķembas 

17 

Vangaļu ceļš no Žagaru ceļa līdz Vangaļu 

Nr.18 200 4 80 
šķembas 

18 Dambja ielas Nr.26 iebraucamais ceļš 180 5 90 frēzēts asfalts 

19 Klijēnu ceļa posmi no Nr.12 līdz Mežam 500 5 250 šķembas 

20 Līduma iela 590 3 177 frēzēts asfalts 

21 Melleņu iela 960 3 288 šķembas 

22 Druvienas iela 650 3 195 šķembas 

23 Vālodzes iela 170 3 51 šķembas 

24 Vīksnas iela 21-25 150 3 45 šķembas 

25 Līgotāju iela 700 3 210 šķembas 

26 Keramiķu iela 340 3 102 šķembas 

27 Kalmju iela 230 3 69 šķembas 

28 Siena ceļš 30 5 15 šķembas 

29 Zaļuma iela 160 2.5 40 šķembas 

30 Upeņu iela 100 3 30 šķembas 

31 

Rubeņu ceļa posmi no Jaunā ceļa līdz 

Garozas ielai 200 5 100 
frēzēts asfalts 

32 6.līnija gar Bemberu dīķi 500 4 200 šķembas 

33 

2.līnijas posms no Riekstu ceļa līdz Ošu 

ceļam 530 5 265 
šķembas 

34 Garozas iela 58 paralēlais ceļš 100 4 40 šķembas 

35 Krastmalas iela 300 3 90 frēzēts asfalts 

36 

Vecais ceļš posmā no Loka Maģistrāles līdz 

Ozolniekiem 225 4 90 
šķembas 

37 Kārļa iela 450 5 225 frēzēts asfalts 

38 Vaivara iela 100 3 30 frēzēts asfalts 

 Kopā: 11540   3904  

 

8.7. Grants seguma ielu atputekļošana – Ls 6251 

2012. gadā veikta ielu atputekļošana: 

 Emīla Dārziņa iela; 

 Salnas iela; 

 Atmodas iela; 

 Vecais ceļš posmā no Pērnavas ielas līdz Institūta ielai; 

 Romas iela; 
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 Rogu ceļš 2 - posmā no Kalnciema ceļa līdz M.Rogu ceļam; 

 E.Veidenbauma iela posmā no Rūpniecības ielas līdz Stacijas ielai; 

 2.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam; 

 Lāču iela posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai; 

 5.līnija posmā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam; 

 
8.8. Ietvju seguma atjaunošana, izmantojot otrreiz izmantojamo bruģakmens segumu – Ls 

45361 

Ietvju seguma atjaunošanas saraksts 

 

Nr.p.

k 
Objekta nosaukums 

Darba 

apjoms, m2 

1 Sarmas ielas ietve posmā no Raiņa ielas līdz Maija ielai labā 332 

2 Rīgas iela posmā no Skautu ielas līdz Izstādes ielai 401 

3 
Aviācijas ielas ietves seguma posma atjaunošana posmā no Garozas ielas līdz 

Akāciju ielai kreisā puse 
260 

4 
Krišjāņa Barona ielas ietves seguma atjaunošana posmā no Uzvaras ielas līdz 

Pasta ielai kreisā puse 
600 

5 
Dobeles ielas ietves seguma atjaunošana posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai 

kreisā puse 
360 

6 P.Brieža ielas Nr.22 ietves un stāvlaukuma izbūve 166 

 Kopā: 2119 

 

8.9. Nomaļu uzturēšana - Ls 7383 
Nomaļu uzturēšana veikta sekojošos objektos: Zirgu iela, K.Praula iela, Kr.Barona iela, Rīgas iela, 

Kalnciema ceļš, Kungu iela, Tērvetes iela, Zemeņu iela, Aizsargu iela, Miera iela, Lietuvas šoseja, Garozas iela, 

Loka Maģistrāle, Aviācijas iela. 

 

8.10. Metāla un koka skulptūru uzstādīšana – Jelgavas pilsētas objektos, pamatu izbūve un 

uzstādīšana 

 

Nr.p.k Objekta adrese 

1 Mātera ielā starp Krišjāņa Barona un Dobeles ielu 

2 Driksas ielas gājēju ielas posmā 

3 Svētes iela pie Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra 

4 Lielupes labā krasta promenāde 

5 Ozolskvērs 

6 Pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis” 

7 Pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” 

8 Pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” 

9 Pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļa” 

10 Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” 

 
8.11. Autobusu pieturvietu izbūve – Ls 2257 

 

Nr.p.k Objekta adrese 

1 Jelgavas autobusu parks, Meiju ceļš Nr.62 

2 Pumpura iela Nr.1 

3 Zvejnieku iela pie Meiju ceļa krustojuma 
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8.12. Ziemas dienests – Jelgavas pilsētas ielas – Ls 213626 

Sniega tīrīšana, kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, kā arī sniega izvešana 2733 m3 apjomā. Grants 

seguma ielu tīrīšana. 

 

8.13. Ielu un ietvju mehanizētā tīrīšana – Ls 70821 

Ielu mehanizētā tīrīšana veikta 4250 pārgājiena kilometru kopgarumā. Ietvju mehanizētā tīrīšana veikta 

120000 m2 platībā. 

 
8.14. Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmes) uzturēšana Jelgavas ielās – Ls 33000 

 Iztaisnoti balsti un ceļa zīmes – 265 gab.,  

 uzstādītas jaunas ceļa zīmes – 297 gab.,  

 uzstādīti ceļa zīmju balsti – 140 gab., t.sk. uzstādīti balsti ar konsolēm – 30 gab.,  

 gājēju barjeru labošana pēc CSN – 77m, 

 jaunas norobežojošās gājēju barjeras – 30m,  

 ceļa zīmju demontāža – 150gab,  

 uzstādīti jauni sfēriskie spoguļi krustojumos – Izstādes iela un Brīvības bulvāra krustojums, 

Raiņa un Pētera krustojums 

 

8.15. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Jelgavā – Ls 27000 

 Atjaunoti horizontālie apzīmējumi 35 km kopgarumā. Kopējais atjaunotais horizontālo 

apzīmējumu laukums – 3800 m2. 
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9. Elektrotīklu uzturēšana 

 
9.1. Ielu apgaismojuma uzturēšanas darbos tika izpildīti sekojoši darbi ar kopējo summu – Ls 

100576,72: 

 demontēti 33 apgaismojuma stabi; 

 uzstādīti 49 jauni apgaismojuma stabi; 

 nomainīti 289 gaismekļi un 18 parka tipa plafoni; 

 nomainītas 639 Na gāzizlādes spuldzes, 108 ekonomiskās spuldzes parkos; 

 veikta piekarkabeļa līniju izbūve AMKA 1x16+25, kopējais garums 1554m; 

 tika veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa un jaunu līniju izbūve, kopējais garums 1374m. 

 

Apgaismojuma tīkla uzturēšanas galveno darbu saraksts 

 
9.2. Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas – Ls 238577,49: 

 

 

 

Nr.p.

k. 
Aktivitāte Veiktie darbi 

Izmaksas, 

Ls 

1. 
Attālinātas ielu apgaismojuma vadības iekārtu 

iepirkšana un montāža (10 gab.) 
 1830,00 

2. 
Apgaismojuma izbūve Stacijas ielas posmā no 

O.Kalpaka ielas līdz Veidenbauma ielai 

Rekonstruēta 185m gara apgaismojuma 

līnija uzstādīti 7 apgaismojuma stabi. 
4447,13 

3. 
Apgaismojuma rekonstrukcija Kalnciema ceļa 

posmā no Sargu ielas līdz Liepājas ielai 

Rekonstruēta 280m gara apgaismojuma 

līnija uzstādīti 10 apgaismojuma stabi. 
4333,59 

4. 
Apgaismojuma rekonstrukcija Siena ceļa 

posmā no Dobeles šosejas līdz Miezītes ceļam 

Rekonstruēta 200m gara apgaismojuma 

līnija uzstādīti 6 apgaismojuma stabi. 
2440,68 

5. 
Apgaismojuma izbūve Loka maģistrāles 

posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai 

Izbūvēta 420m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 13 apgaismojuma stabi. 
6292,15 

6. LED gaismekļu RL660 piegāde un uzstādīšana Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14 gab. 5641,02 

7. 
LED gaismekļu Iridium2BGP352 ECO71-2S-

740DM piegāde un uzstādīšana 
Sakņudārza iela 4 gab. 3108,56 

8. 
Apgaismojuma izbūve skvērā aiz Kultūras 

nama 

Izbūvēta 334m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 11 apgaismojuma stabi. 
5577,95 

  Kopā 33671,08 
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9.3. Luksoforu uzturēšana – Ls 100511,20 
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10.  Lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana 
10.1. Sūknētavu uzturēšana 

 Jelgavas pilsētas lietusūdens kanalizācijas sūknētavu apsaimniekošanā izlietoti 17562,33Ls, 

 sūknētavas aprīkojuma modernizācija un aprīkojuma remontdarbos, (Uzvaras parka, Kameņu 

sūknētavas remonts) izlietots 1623,09Ls,  

 Slokas slūžas konteinera un aizbīdņu remonts un restes nomaiņa 4358,78 Ls, 

 Sūknētavu elektrības patēriņš ir 44653kWh, kas izmaksāja 5960,58Ls. 

 J.Čakstes bulvāru strūklaku ieziemošana un Trīsvienības torņa strūklakas apsaimniekošanā 

izlietoti 983,63Ls. 

10.2. Tiltu apsaimniekošana 
 Tiltu remonti un ikdienas uzturēšana (t.sk., Bāra tilta trepju atjaunošana, Loka maģistrāles 

pārvada izskalojumu likvidēšana, Driksas tunelī gūliju tīrīšana, tiltu ūdens atvades sistēmas 

uzturēšana, deformācijas šuvju tīrīšana, Straumes tilta margu atjaunošana, slēdzenes un 

karogu noņemšana), 1599,6Ls.  

 Tika veikti pilsētas tiltu konusu atbrīvošana no apauguma (Sparu, Straumes, Romas, Miera, 

Bauskas, Dzirnavu, Baložu, Būriņu, Bāra, Vītolu, Malkas, Pilsalas, Driksas) 3607,69Ls. 

 Tika veikta vairāku pilsētas tiltu inspekcija (Pilssalas, Romas, Straumes, Spāru, Dzirnavu, 

Bāra, Būriņu, Vītolu) 2875,15Ls. 

 Zem Driksas tilta pontonu pārvietošana un ieziemošana 1419,91Ls. 

 Balstoties uz saņemtām iedzīvotāju sūdzībām veikti laipu dēļu klāja avārijas novēršanas darbi 

pāri Svētes upei starp Apoga ielu Jelgavā un dārzniecības sabiedrību „Atpūta” Jelgavas 

novadā par 12099,30Ls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.3. Iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācija: 

Iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu (piem., Akadēmijas iela 10, Krišjāņa Barona 48) 

apsekošanai un uzturēšanai iztērēti 1411,62 Ls, kā arī iegruvumu likvidēšanai (piem., Loka maģistrāle 17, 

Brīvības bulvāris 39, Pasta iela 38, Loka maģistrāle 19, Lidotāju iela 4, Asteru iela 4, Uzvaras iela 2) 

2904.35 Ls 

10.4. Pretplūdu pasākumi 

 Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā 2413,24Ls. 

 Tika izbūvēts caurteku pretplūdu vairogs Atmodas ielā un atjaunota atbalstsiena pirms 

pretplūdu klapes montāžas Lapskalna ielā, 5078,34Ls.  
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10.5. Segto sistēmu apsaimniekošana 

Aku uzturēšana: 

 Akas vāku nomaiņa vai uzlikšana 3gab. 229,59Ls,  

 Dzelzsbetona pamatnes uzstādīšana 13gab. 749,39Ls,  

 Kanalizācijas akas pārsedzes nomaiņa 9gab. 1881,68Ls, 

 Aku vāku augstuma regulēšana 4 gab. 375,1Ls, 

 Nomainīts 1 grods 212,62Ls, 

 Novērsta aku vāku klabēšana 46,11Ls 

 Lietus kanalizācijas kolektoru skalošana un aku tīrīšana 1873,56Ls 

 Lietus ūdens uztvērējaku (gūlijās) uzturēšana 

 Gūlijas augstuma regulēšana 5 gab. 374,14Ls,  

 Gūlijas nomaiņa vai restes uzlikšana 20 gab. 1445,23Ls, 

 Jauno gūliju izbūve 6 gab. 1464.56Ls,  

 Ikdienas gūliju tīrīšana 1343 gab. 11906.18Ls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lietus kanalizācijas cauruļvada (t.sk. gūliju pievadu) nomaiņa un izbūve PP DN 150 - DN 300 

mm 25m 2364.84Ls. 

10.6. Remontdarbi, izskalojumi, iegruvumi 

 Avārijas vietu aprīkošana 4 gab. 253,21 Ls; 

 Avārijas darbu nodrošināšana Lietuvas šosejā pie pretplūdu caurtekām un velvēm ar h līdz 

2.5m 7116,93 Ls; 

 Ap 33gab. iegruvumu un izskalojumu likvidēšana (piem., Dobeles šos. 43 un. 47, Strautu ceļš 

21, J.Mātera iela 40, P.Brieža un Lielas ielas krustojums, Zirgu un J.Mātera krustojums, 

6.līnijā 1, Kr.Barona iela 26, Smiltnieku, Pērnavas, Uzvaras, Vārpu, Savienības un 

Sieramuižas ielās) 12101,18Ls. 
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10.7. Vaļējo sistēmu apsaimniekošana 

 Caurteku apsaimniekošana: Caurteku skalošanas darbi 5771.39Ls. Caurteku nomaiņa, izbūve: 

141 m DN300 19137,66Ls; 7 m DN400 1459Ls; 1 m DN600 248Ls. 

 Grāvju pārtīrīšana: 

 Grāvju pārtīrīšana, uzturēšana un profilēšana 2773m3 (piem., Lietuvas šosejas, 

Dziesmassvētku grāvis, Lauksaimnieku ielas, Ceriņu iela, Filozofu iela, Bauskas ielas, 

Celtnieku iela, Zaļumu iela, Zaļā iela, Liepu iela, Būriņu ceļš Kārklu iela no Putnu ielas 

līdz upei Kalnciema ceļš, Būriņu ceļa novadgrāvis gar mežu dārzu rajonā no Sniedzes ielas 

līdz Briežu iela, Robežu iela, Stadiona iela, Alkšņu iela) 20072.98Ls 

 Grāvju pļaušana 14350 m2 1149.59Ls (Lietuvas šos., Liepu, Rīgas un Rūpniecības ielās, 

Loka maģistrāle) 

 Virszemes notekūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana, t.sk. grāvju pārtīrīšana un caurteku 

ierīkošana: 

 Bebru ceļā 656m3 32808,37Ls, 

 Pambakaru ceļā 1240m3 18664.88Ls, 

 K. Praula ielā 2736.95Ls 

 Smilšu ielā no Rūpniecības ielas līdz Smilšu ielas Nr. 56 48m3 3640.24Ls 

 Tērvetes ielas posmā pie Zirņu ielas 235m3 2090,54Ls, 

 Ciedru ielas posmā no Svētes upes līdz Tērvetes ielai 10254,02Ls, 

 Kalnciema ceļā 118B 428m3, 5110,35Ls 

 Sieramuižas ielā no Staļģenes ielas līdz Rudzu ielai 13245,64Ls 

 1.līnijas-Meiju c.– Atmodas ielas – Rosmes ielu kvartālā 455m3, 13131.62Ls 

 Ar piesaistīto darbaspēku 8320 m2 grāvju tīrīšana un 161m3 nocirsto zaru utilizācija 

(Aizsargu ielā, Ošu ceļš, Lietuvas šos., Rubeņu ceļā, Ozolu ceļā, Būriņu ceļā, Kārniņu ceļā, 

Kalnciema ceļā, Rogu ceļā, Rūpniecības iela, Tērvetes ielā pie robežzīmes) 4153.95Ls 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8. Dažādi darbi: 

 Tika saskaņoti 298 topogrāfiskie plāni. 

 Konsultācijas pakalpojumu saņemšana 505.59Ls 

 Vidus ielas posmā virszemes notekūdens novadīšana no brauktuves 1754.48Ls 

 Ūdens ielas lietus ūdens kanalizācijas tīkla TV-inspekcija un skalošana 930.13Ls 

 Veikti lietus ūdens kanalizācijas tīklu remonti Sudrabu Edžus ielas posmam no Katoļu ielas 

līdz Akadēmijas ielai (1169,49Ls) un Kr. Barona ielas posmā no P.Brieža ielas līdz Uzvaras 

ielai (17917.92Ls) 

 Nelegālo izvadu likvidēšana: Likvidēti vairāki nelegālie izvadi no privātmājām atklātajos 

grāvjos: Aviācijas iela 4, Pumpura iela 38, 90,57Ls  
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11.  Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana 
 

11.1. Pilsētas dobes  

Dobēs tika iestādītas 40290 gab. vasaras puķes ar kopējām izmaksām – 14201,41 Ls 

Tika ierīkotas jaunas dobes Jelgavas pilsētas teritorijā: 

 Brīvības bulvārī pie Helmaņa ielas; 

 Dobeles šoseja pie pieturām; 

 1.internātskolā; 

 1.ģimnāzijā; 

 Lapskalna un Blaumaņa ielas krustojumā; 

 Raiņa un P.O Kalpaka ielas krustojumā; 

 Uzvaras parkā piestādīta dobe; 

 Stacijas parkā tika mainīti augi; 

 Dobēs izvietotas 16 dekoratīvās aitiņas ar puķu stādījumiem muguras daļā; 

Tika veikta dobju uzturēšana (ravēšana, miglošana. mēslošana, laistīšana) ar kopējām 

izmaksām – Ls 7609,08, no kurām: 

 Vasaras puķu dobes 2935 m2; 

 Ziemciešu puķu dobes 8515 m2; 

 Krūmu grupas dobes 10545 m2; 

Dzīvžoga cirpšana divas reizes sezonā 1796m2 – 1378,19 Ls. 

Krūmu grupām izveidotas apdobes un nomulčētas ar mulčējamo materiālu, kas iegūts no 

izcirstajiem krūmiem. Stacijas parkā, Alunāna parkā, Raiņa parkā, Lielās ielas dzīvžogam, 4.pamatskola, 

Valsts ģimnāzija, 1.ģimnāzija. 

 

11.2. Puķu podi 

Puķu podos tika iestādītas 3200 gab. augi. Podu uzturēšanu (ravēšana, miglošana, mēslošana, 

laistīšana) – 14437,48 Ls. Tika uzstādīti 60. gab. puķu podi elektrības stabos. 

Nomainīti podi baložu kapsētā pie kapličas.  

 

11.3. Zāliena uzturēšanas darbi 

 Parkos un izglītības iestādēs vienā reizē izpļautā teritorija – 422953m2 ar kopējām izmaksām 

– 35774,84 Ls; 

 Pārējos zālienus izpļautā teritorija – 982500m2 ar kopējām izmaksām – 70149,26Ls; 

 Izpļautas neapsaimniekotās teritorijas 20 ha; 

 Ierīkoti zālieni ar stipendiātu palīdzību 5.vidusskola, 1.ģimnāzija. 

 

11.4. Rotaļlaukumu uzturēšana 

 Rotaļu laukumu (9.gab) uzturēšanas kopējās izmaksas – 3645,36Ls; 

 Katru pavasari rotaļlaukumus papildinām ar smiltīm. Regulāri tiek rotaļu ierīcēm veikta 

tehniskā apkope un salauzto lietu nomaiņa. Ar piesaistītā darbaspēka palīdzību tiek notīrīti 

grafiti zīmējumi; 

 Pretslīdes kaisāmā materiāla piegāde privātmāju iedzīvotājiem – piegādāti 190 maisi. 
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12.  Dzīvnieku uzturēšanas uzraudzība 
 

 Jelgavas pilsētā noķerto klaiņojošo dzīvnieku izmeklēšanu, izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi, 

eitanāziju, kremāciju. Kopējās izmaksas Ls 25206.18 

 Plānveida un neplānotajās klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas reidos izķerti 103 suņi, 296 kaķi, 

17 citi dzīvnieki (seski, stirnas, putni u.c.). Kopējās izmaksas Ls 4900.08 

 Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti un ievietoti sekojoši dzīvnieki: 

236 suņi, 572 kaķi, 15 citi dzīvnieki. Kopējās izmaksas Ls 21201.78 

 Jelgavas pilsētā ir veikta mirušo dzīvnieku savākšana (10 suņi, 104 kaķi, 52 citi dzīvnieki) un 

ievainoto dzīvnieku savākšana (4 suņi, 14 kaķi, 9 citi dzīvnieki). Kopējās izmaksas Ls 2126.26 

 Ievainoto dzīvnieku ārstēšana (6 suņi, 21 kaķi 2 citi dzīvnieki). Kopējās izmaksas Ls 1257.05 

 Veikta 10 bezsaimnieku kaķeņu sterilizācija. Kopējās izmaksas Ls 276.68 (Katoļu iela 17, 

Riņķa iela 12, S.Edžus iela 1, Filozofu iela 69 un Palīdzības iela 1)  

 Veikta ikgadējā tālinjekcijas šautenes apkope, izlietoto šļirču, adatu tīrīšana un sagatavošana, 

jaunu medikamentu iegāde. Iegādāti arī suņu reģistrācijas žetoni. – Kopējās izmaksas Ls 

289.71 
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13.  Pieturvietu, soliņu, atkritumu urnu un tirdzniecības vietu uzturēšana 

 
 Veikta 30 stikloto pieturvietu izsisto stiklu iestiklošana – Ls 1392.25  

 Pieturvietu uzkopšana: stikloto konstrukciju mazgāšana – Ls 530.70 

 Veikta autobusu pieturvietās un parkos izvietotā inventāra (soliņu un atkritumu urnu) 

uzturēšana kārtībā - Ls 2383.23  

 

14.  Pilsētas svētku nodrošinājums 
 

JPPI „Pilsētsaimniecība” svētku pasākumus nodrošina ar tehnisko nodrošinājumu - ugunskura 

metāla paliktņu montāža un demontāža, karogu un baneru montāža un demontāža, svētku dekoru montāža 

un demontāža, ugunskura uzraudzība, malkas un meiju piegāde, sveču un lāpu izlikšana, aizdedzināšana 

un noņemšana, ziedu izlikšana pie pieminekļiem, tehnikas pakalpojumi, elektropieslēguma 

nodrošināšana, jaunu ceļa zīmju uzstādīšana, veco ceļa zīmju aizklāšana, satiksmes organizācijas shēmu 

izstrāde, teritorijas norobežošana un uzkopšana. 

 

Svētku tehniskā nodrošinājuma izmaksas 2012.gadā 
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15.  Mežu apsaimniekošana 
 

2012.gadā Jelgavas mežos paveiktie darbi: 

 Veikta meža stādījumu papildināšana 2,2 ha platībā ar bērza un melnalkšņa konteinerstādiem 

(379.32 Ls); 

 Likvidētas trīs patvarīgi izveidotas atkritumu izgāztuves pilsētas mežos ( 160.40 Ls); 

 Veiktas sastāva kopšanas cirtes 16.04 ha platībā (1466.50 Ls); 

 Sagatavots cirsmu fonds un pārdotas  2 cirsmas izsolē, kopskaitā  1606.0 m3 par 46 300Ls; 

 Sagatavotas un pārdotas izsolē 12 sanitārās cirtes malkas ieguvei, kopskaitā 194 m3 par 

1237.00 Ls; 

 Novākti 207 nevēlami koki, veikta traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana vietās pie brauktuvēm  

un ceļa zīmēm  (16359.28 Ls); 

 Veikta koku celmu frēzēšana pilsētas centrālajās ielās un parkos, kopskaitā 58 celmi ar kopējo 

darba apjomu 3149 cm (1941.13 Ls); 

 Ielu apstādījumi papildināti ar 17 jauniem kociņiem (2545.04 Ls); 

 Veikta pēdējo gadu stādīto kociņu ( 945 gab.) regulāra kopšana (atsaišu atjaunošana, 

papildmēslojuma iestrāde, laistīšana (790.20Ls); 

 Veikta ielu apstādījumos augošo koku vainagu veidošana 452 kokiem (4060.27 Ls). 

 

16. Kapsētu apsaimniekošana 
 

2012.gadā Jelgavas kapsētās paveiktie darbi: 

 Izbūvēta drenāža Bērzu kapsētā, kopējās izmaksas - Ls 12000; 

 Veikta Meža kapsētas paplašināšana, kopējās izmaksas – Ls 31000; 

2012.Jelgavas kapsētās apbedīti 677 mirušie, t.sk.: 

 Bērzu kapsētā – 309; 

 Baložu kapsētā – 130; 

 Zanderu, Norauku kapsētā – 158; 

 Meža kapsētā – 63; 

 Romas kapsētā – 5; 

 Miera kapsētā – 7; 

 Kalnakroga kapsētā – 5; 

 

 

 

 

 

 

  


