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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 2011. gada budžetā apstiprināti ieņēmumi Ls 3098562 t. sk .:

• nenodokļu ieņēmumi Ls 7500
• ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Ls 120000
• dotācija no pašvaldības Ls 2660743
• dotācija no dabas resursu nodokļa līdzekļiem Ls 22700
• valsts Autoceļu fonda mērķdotācija Ls 605234

Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 97 %.
Speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 100 %.
Aģentūras budžetā 2011. gadā apstiprināti izdevumi Ls 3451764 apmērā.
Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju
izdevumu naudas plūsma 2011. gadā bija Ls 3348215 t.sk.:

• atalgojumi Ls 363340
• valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 85651
• komandējumu izdevumi Ls 673
• pakalpojumu apmaksa Ls 2276664
• materiālu un energoresursu iegāde Ls 112573
• nodokļu maksājumi Ls 14253
• kapitālie izdevumi Ls 243469
• sociālie pabalsti Ls 251592
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Juridiskie jautājumi - iepirkumi, izsoles, līgumi, darbs ar 
normatīvajiem aktiem

Lai sekmīgi pildītu savas funkcijas 2011.gadā Aģentūra ir noslēgusi 178 līgumus. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Nr. p.k. Iepirkuma procedūras veids Daudzums Noslēgts līgums Pārtraukts

1. Atklāts konkurss 3 2 -

2. Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā 17 13 3

Iepirkumu procedūras 2011. gadā

Nr. p.k. Līguma procedūras veids Daudzums

1. Veikta iepirkuma procedūra 16

2. Nav veikta iepirkuma procedūra (1 anulēts) 162

Kopā 178

Līgumi
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Nr. p.k. Nosaukums Projekts Pieņemti

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi 24.03.2011.

2. Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un
apsaimniekošanas noteikumi 28.04.2011.

3. Jelgavas pilsētas teritorijas un apstādījumu uzturēšanas noteikumi Projekts iesniegts domē

4. Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
publiskās vietās

Priekšlikumu sagatavošana un 
projekta izskatīšana

5. Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā esošo inženierkomunikāciju
un hidrotehnisko būvju uzturēšana un aizsardzība Projekts iesniegts domē

Darbs ar saistošajiem noteikumiem

Izsoles

Nr. p.k. Nosaukums Rīkošanas datums Noslēgti līgumi

1.

Maģistrālas sakaru kanalizācijas vienas daļas iznomāšana Brīvības
bulvārī posmā no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai, Jelgavā (no akas
Nr.053_SK_201 līdz akai Nr. 053_SK_214) viena sakaru kabeļa
ieguldīšanai

16.08.2011. Nav noslēgti

2. Izsole par kustamās mantas - vēja gāzto koku koksnes kopējās
krājas 144,90 m3 atsavināšanu 04.11.2011. 3

3. Izsole par augošu koku koksnes kopējās krājas atsavināšanu 15.11.2011. 4
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Darbs domes iepirkumu komisijās - Aģentūras darbinieki piedalījās pašvaldības 
iepirkumu sagatavošanā un iepirkumu komisijās

Nr.p.k. Nosaukums

1. Raiņa ielas Jelgavā rekonstrukcija

Atklāts konkurss „Raiņa ielas rekonstrukcija Jelgavā”
Atklāts konkurss „Raiņa ielas Jelgavā rekonstrukcijas būvuzraudzība”
Sarunu procedūra  „Raiņa ielas Jelgavā rekonstrukcijas autoruzraudzība”

2. Čakstes bulvāra Jelgavā I. kārtas rekonstrukcija

Atklāts konkurss „Čakstes bulvāra Jelgavā I. kārtas rekonstrukcija”
Atklāts konkurss „Čakstes bulvāra Jelgavā I. kārtas rekonstrukcijas būvuzraudzība”
Sarunu procedūra „Jāņa Čakstes bulvāra I. kārtas rekonstrukcijas autoruzraudzība”

3. Lietuvas šosejas projektēšana

Atklāts konkurss „Platones tilta un Lietuvas šosejas posma no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai rekonstrukcijas projekta
izstrāde”

4. Garozas iela

Atklāts konkurss Tehniskā projekta „Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un ceļu seguma virskārtas rekonstrukcija cukura
rūpniecības skartajā teritorijā Jelgavas pilsētā” realizācija
Atklāts konkurss Tehniskā projekta „Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un ceļu seguma virskārtas rekonstrukcija cukura
rūpniecības skartajā teritorijā Jelgavas pilsētā” realizācija
PIL 8.1 panta iepirkums „Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un ceļu seguma virskārtas rekonstrukcijas cukura
rūpniecības skartajā teritorijā Jelgavas pilsētā” būvuzraudzība”

5. Dobeles šoseja

PIL 8.1 panta iepirkums „Dobeles šosejas rekonstrukcijas papildus darbi”
PIL 8.1 panta iepirkums „Asfaltēšanas darbi 4. un 5. līnijā Jelgavas pilsētā”
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Izstrādāti  JPPA „Pilsētsaimniecība” iekšējie dokumenti

• Līgumu noslēgšanas kārtība noteikta ar 06.09.2011. rīkojumu Nr. 1-5/284;
• Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” dienesta

autotransporta izmantošanas kārtība noteikta ar 01.12.2011. rīkojumu Nr.
1-5/382.

Citi juridiska rakstura darbi

• JPPA „Pilsētsaimniecība” pārstāvēta, kā pieaicinātā persona,
Administratīvajā rajona tiesā, izskatot administratīvo lietu, kas ierosināta,
pamatojoties uz Tamāras Salmiņas pieteikumu par Jelgavas pilsētas domes
Administratīvās komisijas 2010.gada 26.augusta lēmuma Nr.D39-700/17
atcelšanu.

• Izskatītas Apdrošināšanas sabiedrības „BTA” SE (turpmāk – pieteicējs)
regresa prasības:

1) pieteicēja 18.07.2011. vēstule Nr.03-81-00195/01-2011 „Par
zaudējumu atlīdzināšanu” – tā kā pieteicēja iesniegtajā
dokumentācijā ir faktu nesakritība, pieprasīti papildus
dokumenti, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai;

2) pieteicēja 20.07.2011. vēstule Nr.A7-36-00004/01-2010 „Par
zaudējumu atlīdzināšanu” – sagatavots atzinums un iesniegts
Jelgavas pilsētas domei, noraidot regresa prasību, jo
pieteicējam nav tiesību uz zaudējumu atlīdzinājumu.
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POIC uzsāka savu darbību 2011.gada 1. februārī
Kopš tā laika regulāri tiek apkopota statistika par iegūto informāciju, izmantojot bezmaksas tālruni 8787, e-pastu poic@poic.jelgava.lv un
interaktīvo karti.
Minētā kontaktinformācija ir vairākkārtīgi publicēta Jelgavas laikrakstos, kā arī izvietota laikrakstu mājas lapās un papildus tam īssaite uz
tiešsaistes problēmu pieteikšanu, izmantojot interaktīvo karti pieejamas mājas lapās: www.pilsetsaimnieciba.lv un www.jelgava.lv. Papildus šīm
aktivitātēm par POIC informācija izskanēja plašsaziņas līdzekļos plūdu laikā, kad iedzīvotāji tika aicināti sazināties ar POIC dispečeriem, lai iegūtu
aktuālāko informāciju par notikumiem aplūstošajās teritorijās. Gada nogalē POIC piedalījās atvērto durvju dienā, kad centru apmeklēja vairāk kā
50 cilvēku.
Kā rezultatīvus POIC darbības rādītājus jāmin:

• Rūpniecības un Dambja ielas krustojumā esošās luksoforu konsoles nogāšanā vainīgā transportlīdzekļa atrašanu (konsoles vērtība ap Ls 
7600).

• Smagus miesas bojājumus veikušās personas atrašanu pa „karstām pēdām”.
• CSNg fiksāciju un strīdus situāciju atrisināšanu.
• Nelegālu alkohola tirdzniecības fakta fiksāciju.
• Sešu civilās aizsardzības komisijas sapulču nodrošināšanu un atbalstu.
• Ātru informācijas apmaiņu ar operatīvajiem dienestiem un Jelgavas, kā arī Ozolnieku novada speciālistiem.

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs – POIC
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Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēma (ĢIS)

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts kalpoja par
pamatu izveidē JPPA „Pilsētsaimniecība”. Jau 2010. gada laikā tika sakārtoti izveidoto
datu slāņu atribūtu saraksti, un izveidoti slāņi JPPA „Pilsētsaimniecība” vajadzībām.
2011. gadā turpinājās darbs pie jaunu slāņu izveides piemēram: rakšanas vietu un
ceļu satiksmes negadījumu vietu slāņi, kurus aizpilda un uztur Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs – POIC. Tika apsekoti jaunizbūvētie objekti un sakārtota datu bāze
par šiem objektiem: Brīvības bulvāris, J. Asara iela u.c. 2010. gadā tika uzsākta un
2011. gadā turpinājās darbs pie datu bāzes izveidošanas par pilsētas ietvju
apsaimniekotājiem: JPPA „Pilsētsaimniecība”, JPPA „Pilsētsaimniecība” - mehanizētā
tīrīšana, NĪP, privātais. Aktualizētas plūdu laikā izveidotās plūdu kartes. Iedzīvotāju
informēšanai par slēgtajiem ielu posmiem nepārtraukti tika strādāts ar izveidotajām
ielu remontu kartēm, kurās norādīti satiksmes kustības traucējumi.
2012. gadā tālāk tiks pilnveidota un attīstīta ĢIS sistēma.
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Piesaistītais darba spēks
Eiropas Sociālā fonda  projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 

uzturēšanai”  (Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/)

Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” tika
uzsākts 2009.gada 28.septembrī un turpinājās līdz 2011.gada 30.decembrim.
Projekta mērķis: Uzturēt bezdarbnieku darba iemaņas, dot sociālo labumu pilsētai un sabiedrībai.
ESF projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” no 2011.gada 2.janvāra līdz
2011.gada 30.novembrim tika noslēgti 795 līgumi ar bezdarbniekiem, par apmācību praktisko fiziskā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Pilsētsaimniecība”, pamatojoties uz 2010.gada 30.decembrī noslēgto līgumu ar Nodarbinātības valsts
aģentūru (turpmāk – NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai” (Nr.1DP/1.3.5.0./09/IPIA/NVA/001/) ietvaros, darba praktizēšanas pasākumos 2011. gadā tika iesaistīts sekojošs
daudzums bezdarbnieku:

Mēnesis Iesaistītie bezdarbnieki Izveidotas jaunas darba praktizēšanas vietas

Janvāris 280 0

Februāris 280 0

Marts 280 0

Aprīlis 280 60

Maijs 280 130

Jūnijs 190 0

Jūlijs 250 60

Augusts 250 35

Septembris 285 20

Oktobris 245 0

Novembris 115 60

Decembris 0 0
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Darba praktizēšanas vietās veikti sētnieku, apkopēju, palīgstrādnieku un palīgstrādnieku sociālās aprūpes jomā - aprūpētāju darba pienākumi.
Bezdarbnieki tika iesaistīti šādos darbos:
JPPA „Pilsētsaimniecība”: gājēju pāreju, celiņu, autobusu pieturvietu, ielu tīrīšana; pilsētas parku, skvēru, bērnu rotaļu laukumu kopšana;
soliņu un tiltu apmaļu krāsošana; dzīvnieku pastaigas laukumu kopšana; sadzīves atkritumu savākšana pilsētā; mežu kopšana, krūmu,
atvasāju, bīstamo koku izciršana, zaru dedzināšana; teritorijas sakopšana pilsētas kapsētās; teritorijas sakopšanas darbi, iekštelpu kopšana un
sīki remontdarbi pilsētas izglītības iestādēs. Visi darbi veikti atkarībā no gadalaika.

Nr.p.k Paveiktie darbi JPPA „Pilsētsaimniecība” Objekts Darba apjoms

1 Ielu malu attīrīšana no smiltīm braucamā daļā Pilsēta 61,3 km

2 Atkritumu savākšana un zaļo zonu attīrīšana (grābšana) Zaļās zonas ielu malās 448000 m2

3 Zaļo zonu grābšana Parki, skvēri 400000 m2

4 Zaļo zonu grābšana Skolu teritorijas 170170 m2

5 Smilšu izlīdzināšana rotaļlaukumos Rotaļlaukumi 2470 m2

6 Kapsētu teritoriju grābšana un atkritumu savākšana Pilsētas kapsētu teritorijas 52 ha

7 Piemiņas vietu uzkopšana Piemiņas vietas 3 ha

8 Stikloto pieturvietu mazgāšana Pieturvietas 29 gab.

9 Pieturvietu, parka soliņu un urnu remonti Pieturvietas 30 gab.

10 Tirdzniecības vietu sakārtošana Tirdzniecības vietas pilsētā 8 gab.

11 Grāvju pārtīrīšana un krūmu ciršana Pilsēta 12453 m2

12 Koku, krūmu, jauno atvasāju izciršana Pašvaldības meži 38 h

JPPA „Kultūra”: darbi tika veikti k/n „Rota” un k/n Kr. Barona ielā 6 – tehnisko un remontdarbu izpilde, kultūras nama apkārtnes teritorijas
sakopšana un iekštelpu uzkopšana, garderobista un zāles kontroliera darbu izpilde.
Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvaldē: vecu un nevarīgu cilvēku, invalīdu aprūpe mājās. Aprūpes gaitā nodrošināta pakalpojumu sniegšana
atbilstoši klientu personiskajām vajadzībām: pārtikas, medikamentu un saimniecības preču piegāde, dzīvokļa, mājas uzkopšana, veļas
mazgāšana un gludināšana, gultas veļas nomaiņa, ēdiena gatavošana, barošana; apģērbšana, malkas skaldīšana un ienešana, ūdens ienešana,
sniega tīrīšana, lapu grābšana, zāles pļaušana; nodrošināta palīdzība individuālo ikdienas jautājumu kārtošanā, kā arī fiziska asistēšana
personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir pārvietošanās grūtības.
Šajā projektā ar bezdarbniekiem strādāja 1 darba organizētājs, 1 grāmatvedis un 11 darba vadītāji.
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Projekta aktivitāte 2009. gads 2010. gads 2011. gads KOPĀ

Dotācijas darba organizētāja atlīdzībai 294,55 1102,05 1130,09 2526,69

Stipendijas 57991,93 339288,80 231578,65 628859,38

Dotācija darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām 4091,95 23232,26 23745,56 51069,77

Dotācija darba praktizēšanas vietu grāmatvedes atlīdzībai (no 
01.05.2010.) 748,93 1106,34 1855,27

Veiktie izdevumi par obligāto veselības pārbaužu veikšanu darba 
praktizēšanā iesaistītajiem bezdarbniekiem 9,00 80,27 73,35 162,62

JPPA "Pilsētsaimniecība“ transporta izdevumi 25,76 796,07 1532,84 2354,67

Bezdarbnieku transporta izdevumi (sabiedriskais transports) 88,98 12799,06 7600,47 20488,51

Inventāra iegādes izmaksas 8571,78 42458,39 24119,83 75150,00

KOPĀ 71073,95 420505,83 290887,13 782466,91

No 2011.gada 2. janvāra līdz 2011. gada 30. novembrim ar rīkojumu atlaisti 324 bezdarbnieki (80% atlaisti kavējumu dēļ, līguma noteikumu
pārkāpumu dēļ, 20 % veselības stāvokļa vai ģimenes apstākļu dēļ).

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes nosūtītās personas:
2011. gadā no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes uz darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumiem nosūtītas
198 personas, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi par iesaistīšanu Jelgavas pilsētas labiekārtošanas darbos.

Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās struktūrvienības nosūtītās personas:
2011.gadā no Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās struktūrvienības uz piespiedu darbiem nosūtītas 92 personas, ar kurām noslēgtas
vienošanās par piespiedu sabiedrisko darbu veikšanu JPPA „Pilsētsaimniecība” saskaņā ar Valsts probācijas dienesta amatpersonas sastādīto
darba grafiku.



Aģentūras vadītie būvniecības procesi pilsētas
ielu rekonstrukcijas projektos

„Lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija un ceļu seguma virskārtas 
rekonstrukcija cukura rūpniecības skartajā teritorijā Jelgavas pilsētā”

Līgums tika noslēgts Eiropas
Lauksaimniecību garantiju fonda Cukura
rūpniecības restrukturizācijas pasākuma
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsts
cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajam reģionam” finansētā projekta
„Melioratīvās sistēmas rekonstrukcija
cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajās teritorijās Jelgavas pilsētā”
īstenošanas ietvaros.

2011. gada 24. februārī parakstīts līgums ar SIA „Būvenergo A” par Lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju un ceļu seguma virskārtas
rekonstrukciju cukura rūpniecības skartajā teritorijā Jelgavas pilsētā. Minētajā objektā iekļauti pieci ielu posmi, kuros veikta lietus ūdens
kanalizācijas rekonstrukcija, atsevišķos posmos braucamās daļas segas rekonstrukcija:

• „Veco strēlnieku ielas turpinājums (gar esošo apbūvi Cukura ielā 6, šķērsojums ar Peldu ielu)” – objekta summa ar PVN Ls 29945.57
― esošā grāvja vietā un esošās caurtekas vietā izbūvēts jauns slēgtais lietus kanalizācijas vads - 164m;
― pārtīrīts grāvis – 20m.

• „Jauna lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Cukura ielā no Cukura ielas Nr.24 līdz Cukura un Peldu ielu krustojumam” -
objekta summa ar PVN Ls 43808.22
— Cukura ielā izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors ar atzaru uz adresēm Cukura ielā Nr.20, Nr.22 un Nr.24, - 317m;
— izbūvētas grunts ūdeņu uztvērējakas un ielas braucamajā daļā lietus ūdens uztvērējakas ar nosēddaļu;
— atjaunota braucamā daļa.

15



• „Jauna lietus ūdens kanalizācija kolektora izbūve Cukura ielā no Cukura ielas Nr. 24 līdz Cukura un Peldu ielu krustojumam” -
objekta summa ar PVN Ls 43808.22
– pa Cukura ielu izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors ar atzaru uz adresēm Cukura ielā Nr.20, Nr.22 un Nr.24, - 317m;
– izbūvētas grunts ūdeņu uztvērējakas un ielas braucamajā daļā lietus ūdens uztvērējakas ar nosēddaļu;
– atjaunota braucamā daļa.

• „Lietus ūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcija
Garozas ielā no Aviācijas ielas līdz Brīvības bulvārim” -
objekta summa ar PVN Ls 472000.13
– rekonstruēts lietus ūdens kanalizācijas kolektors –

2072m;
– izbūvētas jaunas lietus ūdens uztvērējakas ar

nosēddaļu;
– pārtīrīts grāvis – 110m;
– veikta braucamās daļas segas rekonstrukcija –

968m.
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• „Lietus ūdens atvade Pļavu ielā” - objekta summa ar PVN Ls 43411.61
– rekonstruēts esošo lietus ūdens kanalizācijas vads – 230m;
– rekonstruētas esošās lietus kanalizācijas akas;
– atjaunotas caurtekas;
– pārtīrīts grāvis – 202m.

• „Lietus ūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Aviācijas ielā no Aviācijas ielas Nr.4 līdz Garozas ielai” - objekta summa ar PVN Ls
32955.68
– pārtīrīts esošo lietus ūdeņu kolektors, kas iet zem cukurfabrikas teritorijas, tālāk pārbūvējot esošo grāvi par slēgto lietus

kanalizācijas kolektoru – 193m un pārtīrīti grāvji – 125m.

Izbūvēto vai rekonstruēto pašvaldības ceļu garums, km (garozas ielas asfaltēšana) 0,968 km (4781m²)
Iztīrīto virszemes ūdensobjektu garums, km (pārtīrītie grāvji) 0,457 km
LK izbūvēto tīklu garums, (visos posmos) 2975,05 km

Rekonstrukcijas darbu veicējs SIA „Būvenergo A”.
Līguma summa par objekta realizāciju 622121.20 Ls (ar 22% PVN). 
Pašvaldības līdzfinansējums – Ls 122457.48 (ar 22% PVN)
Būvuzraudzība – Ls 7381.00 (ar 22% PVN)
Autoruzraudzība – Ls 8967.00 (ar 22% PVN)
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Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts projekts

1. kārta - Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas

pilsētā posmā no Pūra ceļa līdz 5.līnijai

rekonstrukcijas līguma summa Ls 3 317 181.71

2. kārta - Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas

pilsētā posmā no 5.līnijas līdz Svētes upes tiltam

rekonstrukcijas līguma summa Ls 1 076878.04
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Kopējā līguma summa 4394059.75Ls, kopējais garums 3 km
Rekonstrukcijas darbu ietvaros (no 2010. gada 20. maija līdz 2011. gada

7. novembrim):
• izbūvētas četras braukšanas joslas,
• gājēju ietves apvienotas ar veloceliņiem ielas abās pusēs,
• ielu apgaismojums ielas abās pusēs,
• izbūvēta lietus atvade,
• izbūvēts ūdensvada posms no 4.līnijas līdz 6.līnijai,
• izbūvēta sakaru kanalizācija un optiskais tīkls pašvaldības

vajadzībām,
• labiekārtota pieguļošā teritorija,
• izbūvēts stāvlaukums autobusiem un smagajam

autotransportam,
• izbūvēti luksoforu objekti -4. līnijas un 5. līnijas krustojumos,
• veikti Nameja ielas grāvja sakārtošanas darbi – no 2. līnijas

līdz upei pārtīrīts grāvis, pazeminātas caurtekas un pārbūvēts
kolektors,

• noasfaltēts 1. līnijas posms no Dobeles šosejas līdz Ganību
ceļam,

• noasfaltēts 4. līnijas posms no Dobeles šosejas līdz Riekstu
ceļam,

• noasfaltēts 6. līnijas posms no Dobeles šosejas līdz
Bumbieru ceļam

ieekonomējot līdzekļus veikts:
• 4.līnijas seguma atjaunošana posmā no Riekstu ceļa līdz

Meža ceļam,
• 5.līnijas seguma atjaunošana posmā no Dobeles šosejas līdz

Riekstu ceļam.
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Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana

Raiņa ielas rekonstrukcija, Jelgavā

Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda

līdzfinansēta projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un

Driksas krastmalas sakārtošana" īstenošanas ietvaros.

Būvdarbu līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību

„IGATE"" 3 941 738.91 Ls, pakalpojumu līgums par

būvuzraudzību ar SIA “Jurēvičs” un partneri"

pakalpojumu līgums par autoruzraudzību - ar SIA „3C“.
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Būvdarbu darbu ietvaros paredzēts:
• rekonstruēt ielas brauktuvi 1.7km
• izbūvēt automašīnu stāvvietas ielas malās,
• satiksmes organizēšanai rekonstruēt visus sešus luksoforu objektus (inteliģentā transporta vadības sistēma),
• izbūvēt ietves (vienā ielas pusē apvienotu ar veloceliņu), ievērojot vides pieejamības prasības,
• rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju,
• izbūvēt jaunu saimnieciskās kanalizācijas posmu,
• rekonstruējot ielu apgaismojumu,
• pārbūvēt esošo elektroapgādes kabeļus,
• izbūvēt sakaru kanalizāciju un optisko tīklu pašvaldības vajadzībām,
• rekonstruēt sabiedriskā transporta pieturvietas,
• labiekārtot pieguļošo teritoriju - apstādījumos izmantojot aleju tipa stādījumus - Lauku kļavas šķirni, abēlijas, ugunssarkanās 

vilkābeles šķirnes un Holandes liepas,
• būvniecības ietvaros paredzēts rekonstruēt afišu stabu un uzstādīt robežzīmi pilsētas vēsturiskajiem Mazajiem vārtiem.

Būvdarbi notiek paralēli ar SIA „Jelgavas ūdens” projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”.
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Jāņa Čakstes bulvāra 1. kārtas rekonstrukcija
Līgumi: 

• Būvuzraudzība - akciju sabiedrību „Ceļu inženieri” Ls 170 556;
• Autoruzraudzība - SIA „3C” Ls 104 066.00;
• Būvniecība – SIA “Tilts” Ls 6 198 133.90.

Projekta ietvaros posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai paredzēts 480m:
• Rekonstruēt ielas brauktuvi un ietvi vienā ielas pusē apvienot ar

veloceliņu;
• Gar brauktuves malām izbūvēt autostāvvietas īslaicīgai

automašīnu novietošanai;
• Rekonstruēt ielu apgaismojumu;
• Pārbūvēt esošo elektroapgādes kabeļus;
• Izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu;
• Rekonstruēt saimnieciskās kanalizācijas sistēmu;
• Pārbūvēt ūdensvada posmu;
• Izbūvēt sakaru kanalizāciju un optisko tīklu pašvaldības

vajadzībām;
• Pārbūvēt gāzes vadu;
• Izbūvēt gājēju tiltu pāri Driksas upei uz Pasta salu;
• Izbūvēt krasta nostiprinājumu;
• Izbūvēt gājēju atpūtas zonu;
• Rekonstruēt esošo koku alejas apstādījumus;
• Bagarēt Driksas upi;
• Izbūvēt laivu piestātni;
• Izbūvēt pontona tiltu zem Lielās ielas tilta pār Driksas upi;
• Rekonstruēt tiltu uz Pasta salu pāri kanālam;
• Rekonstruēt Pilsalas ielu.

Būvdarbi notiek paralēli ar SIA
„Jelgavas ūdens” projektu
“Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā, II
kārta”.
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Kopā ar Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldi Aģentūra piedalījās 
sekojošu būvprojektu pasūtījumu sagatavošanā, izstrādes gaitas kontrolē
Būvprojekts „Lietuvas šosejas posma rekonstrukcija no Miera ielas līdz 

Rūpniecības ielai”

Mērķis:
Projekta tiešais mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūras
stāvokli, panākot drošu un komfortablu satiksmi uz vienas
no galvenajām pilsētas tranzītielām – Lietuvas šosejas
posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai.
Zemāk esošajā attēlā Nr.1 norādīts rekonstruējamais P97
Lietuvas šosejas posma ģenerālais plāns.

Projekta objektu izvietojuma shēma

Galveno tehnisko parametru (kategorija, joslu skaits,
brauktuves platums un segas tipi) novērtējums un pamatojums

PROJEKTA CEĻU DAĻAS RISINĀJUMS
Galvenie pieņēmumi:

• Projektētais braukšanas ātrums - 50 km/h;
• Braukšanas joslu skaits - 4;
• Braukšanas joslu platumi - 3,50m;
• Brauktuves nostiprinājums – betona apmales;
• Ietves platums - 2,00 m;
• Ietves ar veloceliņu platums - 2.50 ÷ 3.50m;
• Dzelzceļa pārvada braucamās daļas virskārtas

atjaunošana;
• Dzelzceļa pārvada gājēju ietvju atjaunošana;
• Dzelzceļa pārvada deformācijas šuvju izbūve.
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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 pieslēgums Lietuvas šosejai paredzēts rekonstruēt, pieslēdzot Savienības ielu perpendikulāri Lietuvas šosejai un uzstādot
krustojumā satiksmes regulēšanas luksoforu.
Aiz Lietuvas šosejas un Savienības ielas krustojuma abās pusēs tiek paredzētas autobusu pieturas vietas ar brauktuves paplašinājumu un
nojumēm. Autobusu pieturas vietas paredzētas pēc iespējas tuvāk luksoforam, lai veicinātu gājējus šķērsot Lietuvas šoseju ar luksofora
palīdzību.
Posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai gar Lietuvas šosejas labo pusi paredzēts paralēlais ceļš ar 6,0m platu asfalta segumu un
0,75m platām nomalēm. Paralēlais ceļš kalpo gājēju un velosipēdistu kustībai un nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamām mājām.
Bez paralēlā ceļa ir problemātiska individuālo māju iedzīvotāju piekļuve Lietuvas šosejai, jo Lietuvas šoseja atrodas uzbērumā ar
augstuma starpībām līdz 3,0m.
Pirms Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojuma abās pusēs paredzētas autobusu pieturas vietas ar brauktuves
paplašinājumu un nojumēm. Sakarā ar lielajām augstuma starpībām starp Lietuvas šoseju un paralēlo ceļu, labās puses autobusu pieturā
paredzēta šaurā tipa nojume, paralēlā ceļa brauktuves sašaurinājums autobusu pieturas platformas posmā un gājēju uzejas/noejas
nostiprinātas ar atbalsta sienām.
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 betona apmales uz dzelzceļa pārvada.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli.

Šī projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus ar gūlijām, „Savienības” ielas kopējās nozīmes kanalizācijas
kolektoru projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt būvdarbu robežās un pārslēgt saimniecisko kanalizāciju nost no kolektora.
Lietus kanalizācijas iztekas vietā paredzēts izbūvēt attīrīšanas ietaises un sūknētavu, lai lietus kanalizācijas tīkli strādātu visu gadu pēc
nepieciešamības un teritorijas Lietuvas šosejas labajā pusē tiktu pasargātas no pavasara palu ūdeņiem.
Tā kā projekta risinājumos ceļu daļā paredzēts likvidēt esošos grāvjus Lietuvas šosejas labajā pusē, tad paredzēts grāvju vietās izbūvēt
jaunus lietusūdens kanalizācijas tīklus un drenāžas sistēmas gruntsūdens līmeņa regulēšanai gar īpašumu robežām.

24



Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
Paredzēts visus Lietuvas šoseju šķērsojošos ūdensvadus nomainīt uz jauniem atbilstoša diametra ūdensvadiem, kā arī izbūvēt jaunus
atzarus ar DN 100 trīs vietās perspektīvajām vajadzībām.
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt pa Lietuvas šosejas paralēlo ielu posmā no Savienības līdz Platones ielai jaunu saimnieciskās
kanalizācijas kolektoru ar atzariem uz visām adresēm Lietuvas šosejas labajā pusē. 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.

Elektroapgādes ārējie tīkli
Visā projektējamā posmā tiek paredzēta ielas rekonstrukcijas risinājumiem traucējošo esošo elektroapgādes tīklu rekonstrukcija.

Vājstrāvas, ārējie tīkli
Visā Lietuvas šosejas posmā 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.

Labiekārtošana un vides pieejamība

Projekta ietvaros ir paredzēts:
• 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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Būvprojekts „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku 
novērošanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā”

Vispārējie dati 
Projekts risina sekojošus jautājumus:

• Esošās lietus ūdens sūknētavas ar slapjajiem kanalizācijas sūkņiem rekonstrukcija;
• Esošā lietus kanalizācijas kolektora daļēja rekonstrukcija pie sūknētavas;
• Jaunu lietus ūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība;
• 9 pretplūdu aizvaru būvniecība;
• Daļēja caurteku demontāža un jaunu caurteku, ar plūdu aizvariem izbūve;
• Bērzu kapu grāvju sistēmu pieslēgšana lietus ūdeņu kolektoram Loka maģistrālē.

Specifikācijas:
I. Sūknētava Loka maģistrālē (saglabājot daļu no esošās sūknētavas), attīrīšanas iekārtas, pretplūdu aizbīdnis, LK vadu nomaiņa:

• Lietus ūdens sūknētava un pretplūdu aizbīdņi tiek paredzēti aprīkot ar automātiku, kas nodot signālu uz POIC;
• Paredzēta monolīta dzelzsbetona sūknētava diametrā 9000 mm, dziļums 9m.
• Sūknētavā paredzēts izmantot 4 iegremdējamos sūkņus.

II. Kalnciema ceļa caurteka Nr.1, esošais D=800, 3 metri, pie Klijēnu ceļa
III. Kalnciema ceļa caurteka nr.2, esošais D=800, 2,5 metri, Rogu ceļā
IV. Kalnciema ceļa caurteka Nr.3, esošais D=800, 2 metri, starp Rogu un Kadiķu ceļu
V. Kalnciema ceļa caurteka Nr.4, esošais D=600, 3 metri, starp Rogu un Kadiķu ceļu
VI. Kalnciema ceļa caurteka Nr.5, esošais D=750, 3 metri, pie Kadiķu ceļa
VII. Kalnciema ceļa caurteka Nr.6, esošais D=1000, 22 metri, starp Loka maģistrāli un Lielupes ielu
VIII. Kalnciema ceļa caurteka Nr.7, esošais D=500, 20 metri, Avotu ielu un Veco ceļu
IX. Kalnciema ceļa caurteka Nr.8, esošais D=500, 2 metri, pie Rīgas ielas
X. Caurteka, esošais D=500, 41 metrs, Loka maģistrālē:

• Pretplūdu aizbīdnis paredzēts aprīkot ar elektromotora piedziņu un automātiku (elektromotora piedziņu un automātiku ir
iespējams vienkāršām metodēm noņemt un uzglabāt pasūtītāja noliktavā uz laiku, kad nav plūdu draudu, kā arī ar
vienkāršām metodēm uzlikt plūdu draudu laikam uzsākoties).

XI. Bērzu kapu grāvju pieslēgums Loka maģistrāles kolektoram:
• Kolektora iztīrīšana posmā no Strautu ceļa līdz Loka maģistrāles kolektoram 22.50 metri;
• Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP Dn 500 izbūve 76 metri;
• Caurteku DN 500 izbūve 34 metri. 26



2011. gada 30. aprīlī tika pabeigts Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts „Publiskās un privātās 
partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā”, kuru 
realizē Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”

Projekta īstenošanas laiks: No 2008. gada 1. jūnija līdz 2011. gada 30. aprīlim
Projekta mērķis
Izstrādāt piemērotāko Jelgavas ceļu un ielu apsaimniekošanas modeli, ieviešot publiskās un privātās partnerības principu.

Projekta aktivitātes:
• Veikta Jelgavas pašvaldības ceļu un ielu inventarizācija;
• Noteikti ceļu un ielu apsaimniekošanas kvalitātes standarti;
• Izvērtētas ceļu un ielu seguma apsaimniekošanas metodes;
• Veikts dažādu publiskās un privātās partnerības sadarbības modeļu novērtējums;
• Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju;
• Iegādāts ģeodēziskais mērinstruments, kvalitātes kontroles mērinstruments, fotoaparāts, videokamera un

datortehnika;
• Iegādāta mobilā laboratorija;
• Izieta padziļināta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) apmācība;
• Izveidota interaktīvā globālā tīmekļa (WEB) karte;
• Par projekta aktivitātēm informēta sabiedrība plašsaziņas līdzekļos.
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Projekta budžets:
Projekta kopējais budžets ir EUR 391 609, tai skaitā EUR 332 868 ir
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums, bet EUR
58 741 – Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums.
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Asfaltbetona bedrīšu remonts (100 asfalta seguma ielas) 20681
m2 – Ls 204302:

• Asfaltbetona seguma remonts ar nepilno tehnoloģiju,
iestrādājot karsto asfaltbetonu vidēji 5cm biezumā,
ziemas periodā – 2369 m2;

• Asfaltbetona seguma remonts ar auksto asfaltbetonu pēc
nepilnās tehnoloģijas – 754m2;

• Asfaltbetona seguma remonts ar nepilno
tehnoloģiju, iestrādājot karsto asfaltbetonu vidēji 5cm
biezumā – 856m2;

• Asfaltbetona seguma remonts ar nepilno
tehnoloģiju, iestrādājot karsto asfaltbetonu vidēji 4 cm
biezumā – 8117m2;

• Asfaltbetona seguma remonts ar nepilno tehnoloģiju,
lietojot bituma emulsiju un sīkšķembas vidēji 4cm
biezumā – 8128 m2;

• Asfaltbetona seguma remonts pēc pilnās tehnoloģijas –
458 m2;

• Izlīdzinoša frēzēšana 170m2 Lietuvas šosejas viadukts,
Miera ielas krustojums.

Asfaltbetona seguma plaisu aizliešana 615 m – Ls 510
Viskaļu iela, Lielā iela, Uzvaras iela, Pērnavas iela, Cukura
iela, Svētes iela, Loka Maģistrāle, Dobeles iela un Blaumaņa
ielu krustojums, Savienības ielas un Lietuvas šosejas
krustojums, Mazais ceļš, J. Mātera iela, Katoļu iela.
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Ielu greiderēšana – Ls 13705:
Ielu greiderēšana veikta 12 pilsētas maršrutos, kopā nogreiderēts pārgājiena
1231 km: Kalnciema ceļa rajons, Tērvetes ielas rajons, Dobeles šosejas labā un
kreisā puse, Dambja ielas rajons, Sieramuižas rajons, Romas ielas rajons,
Kazarmes ielas rajons, Garozas ielas rajons, Depo rajons, Rīgas ielas rajons,
Vidus ielas rajons.

Drupinātas grants uzbēršana 330m3 un grunts šķembu maisījuma uzbēršana 2100 m3

– Ls 7200:
Riekstu ceļš, Žagaru ceļš pie Miezītes ceļa Nr. 38, Garozas iela Nr.70a un b
piebraucamā ceļa izbūve
Pretplūdu pasākumi – Uzbēruma Dambja izbūve Miezītes ceļā posmā no Sniega
ielas līdz Vītolu ceļam, Bāra ceļa posmā no Miezītes ceļa līdz Svētes tiltam.
Klijēnu ceļš 8, Vītolu ceļš, Zaļuma iela, Tērvetes iela, Sniedzes iela, Salnas iela,
Gulbju iela, Žagaru ceļš, Mednieku iela, Smilšu iela 6, Bebru ceļš, Zirgu iela, Bāra
ceļš, 6. līnija posmā no Meža ceļa līdz Nr. 72, Bumbieru ceļš, Rudzu iela, Vēja
ceļš, Riekstu ceļš posmā no 4. līdz 5. līnijai, Vecais ceļš posmā no Kalnciema ceļa
līdz Lielupei, Vecais ceļš posmā Loka Maģistrāles līdz Ozolniekiem, Zirņu iela,
Baložu iela pie Svētes.

Grants seguma ielu atputekļošana ar CC ROAD preparātu 60625m2 – Ls 9615:
Romas iela 7681 m2, Atmodas iela 4400 m2, Salnas iela 2895 m2, Rasas iela 1041
m2, Parka iela 5305 m2, Kārļa iela 2867 m2, 4. līnija 8081 m2, 5. līnija 6430 m2,
Vecais ceļš posmā no Institūta ielas līdz Pērnavas ielai – 3300m2, Zāļu iela –
2800m2, Lāču iela – 2921m2, Salnas iela – 2800m2, E.Dārziņa iela - 3764 m2,
Miezītes ceļš posmā no Dobeles šosejas līdz Bāra ceļam – 4000m2.

Segumu pastiprināšana ar frēzēto asfaltu – Ls 5000:
Segumu pastiprināšana ar frēzēto asfaltu 20 ielās un to posmos uzbērts 1724 m3:
Līduma iela, Vaivaru iela, Bērzu ceļš, Platones iela, Jaunais ceļš posmā no Rubeņu
ceļa līdz Parka ielai, Biešu iela, Miezītes ceļš posmā no Sniega ielas līdz Vītolu
ceļam, Viršu iela, Ziedoņa iela, Veco Strēlnieku iela, Vīksnas iela, Kronvalda iela
posmā no Pumpura ielas līdz Imantas ielai, Dzirnavu iela posmā no krustojuma
līdz Nr. 9, Stārķu iela, Dārzkopju iela, Druvu iela, Kadiķu ceļš, Bāra ceļš, Staļģenes
iela 61.
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Frēzētā asfalta seguma ielu remonti 54m3 – Ls 1800:
Frēzētā asfalta seguma ielu remonti 18 ielām: Pumpura iela,
Bērzu ceļš, Viestura iela posmā no Ausekļa ielas līdz Kazarmes
ielai, Platones iela, Žagaru iela, Saldus iela, Lapskalna iela,
Lielupes iela, Kārklu iela, Egas iela, Rubeņu ceļš, Graudu iela,
A.Brigaderes iela, Saldus iela, Ziediņu ceļš, Lediņu ceļš, Viestura
iela, Draudzības iela.

Ielu nomaļu profilēšana, piebēršana un blietēšana – Ls 3581:
Nomaļu profilēšana – 20500 m2, piebēršana ar šķembām -
12m3

Nomaļu uzauguma izlīdzināšana uz vietas – 806 m3;

Nomaļu uzauguma aizvešana – 119 m3

A un B kategorijas ielu nomaļu uzturēšana 16 ielās – Garozas,
Loka Maģistrāle, Lietuvas šoseja, Kalnciema ceļš, Miera iela,
Atmodas iela, Rūpniecības iela Klijēnu ceļš, 1. līnija, Ganību
iela, Tērvetes iela, Rīgas iela

Stāvlaukumu sakārtošana 1000 m2 – Ls 7000:
Māras iela 2 pie bērnudārza – ietves un autostāvvietas izbūve
100 m2. Peldu iela pie Lielupes Dambja frēzētā asfalta
stāvlaukuma izbūve 900 m2.

14 izglītības iestāžu piebraucamo ceļu, ietvju asfalta un bruģa
seguma remonts (asfalts 190 m2, dz/b plātņu remonts 23 gab.
montāža, frēzētais asfalts 9 m3) – Ls 3087:

6.vidusskolā, 4.vidusskolā, 2.pamatskolā, 1.internātpamatskolā,
Valsts Ģimnāzijā, 1.Ģimnāzijā, Laivu bāzē, Amatu skolā,
4.pamatskolā, 5.vidusskolā, 2.sanatorijas internātpamatskola.

Izbūvētas 8 autobusu pieturvietu platformas – Ls 4000:
P. Lejiņa iela 1, Filozofu iela pie Mārtiņa ielas un Kungu ielas,
4.līnija 35, Dambja iela pie Rožu ielas un Dambja iela 13,
Aspazijas iela pie Dambja ielas, Vidus iela
88.
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Ietvju un stāvvietu sakārtošana – Ls 9748:
Ietves – dambja izbūve pie Platones upes tilta Lietuvas šosejā 45 m2,
frēzētā asfalta gājēju celiņa ierīkošana 360 m2. Ietves izbūve Lielā iela 2,
pie LLU – 68 m2; P. O. Kalpaka 16 a ietves izbūve – 30 m2; Akadēmijas 26
ietve – 28 m2; Garozas ielas ietves – 1000 m2; ietve Māras iela 2 - 50 m2.
veikts ietvju a/b bedrīšu remonts 3 ietvju posmos – Zemgales prospekts,
Akadēmijas iela 22, Meiju ceļš 24 - 50 m2.
Ietvju bruģa remontdarbi 21 ielā - Lielā iela 15, P. O. Kalpaka iela 20,
Svētes iela 27 un 37, Dobeles un Blaumaņa krustojums, Ausekļa iela 48,
Lāčplēša gājēju iela, Skolas iela, Rīgas iela pie Loka Maģistrāles
krustojuma, Loka Maģistrāle pie K-Rautas, Lielā iela pie gājēju tuneļa,
J.Čakstes pieminekļa celiņi, J. Mātera 26, 33, 40, Uzvaras parka celiņi,
Pasta iela 41, Mazais ceļš, Satiksmes un Ganību ielas krustojums, Sarmas
4, , Lietuvas šoseja, Rūpniecības un P. O. Kalpaka ielas krustojums,
Lāčplēša iela, Akmeņu iela, Torņa bruģa remonts.

Asfaltbetona bedrīšu remonts iekšpagalmos 552 m2 – Ls 13023:
Lāčplēša iela 17, Pērnavas ielas iekšpagalmi, Loka Maģistrāles
iekšpagalmi, Satiksmes ielas 39-51 iekšpagalmi, P. Lejiņa 1 ielas
iekšpagalmi, Kr. Barona ielas iekšpagalms, Lielās ielas iekšpagalmi, Māras
ielas iekšpagalms, Asteru ielas iekšpagalms, Atmodas 88, Uzvaras 3,
Kalnciema ceļš 97, Pērnavas 6, Akadēmijas 26.
Iekšpagalmu remonts ar frēzēto asfaltu 80 m3 – S. Edžus iela pie
Poliklīnikas, Lielā 22, Katoļu 17, Meiju ceļš 14 un 19, Dobeles šoseja 4 un
6, Kooperatīva 8, Dobeles šoseja 96, Akadēmijas 19 un 22, LLU aiz pils,
Dobeles 41, Satiksmes iela pie b/d, Satiksmes iela 53, P. O. Kalpaka 5,
Atmodas iela 80, Pērnavas 17, Kalnciema ceļš 105, Lielā iela 23, 25, Zirgu
iela 5, Pļavu 1, Meiju ceļš 40.

Ziemas dienests – Ls 165460:
Sniega izvešana 45806 m3. Sniega tīrīšana pārgājiena 2152 km. Ielu
kaisīšana ar mitro sāli – 7528 km. Laukumu attīrīšana – 591
mašīnstundas. Grants seguma ielu sniega tīrīšana – 702 km. Rievu
veidošana apledojumā – 161 km. Sniega vaļņu pārvietošana – 26 km.
Sniega kausēšana 2 dienas
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Elektrotīklu uzturēšana
Ielu apgaismojuma uzturēšana kārtībā no 01.01.2010. līdz 31.12.2010, izpildīti sekojoši darbi (kopējā summa  Ls 101 832.47):
• Demontēti 68 apgaismojuma stabi;
• Uzstādīti 76 apgaismojuma stabi;
• Nomainīti 338 gaismekļi un 32 parka tipa plafoni;
• Nomainītas 831 Na gāzizlādes spuldzes, 103 ekonomiskas spuldzes parkos;
• Veikta GVL kailvadu līniju nomaiņa, aizvietojot to ar piekarkabeļu AMKA 1x16+25, kopējais garums 2131m.

Elektroenerģijas izmaksas – Ls 223 812.00

2011. gadā lielāko paveikto darbu saraksts

1. Attālinātas ielu apgaismojuma vadības 
iekārtu iepirkšana un montāža (10 gab.)

Uzstādītas vadības sadalnes TP-1006 G-1, TP-1023 G-1, TP-1101 G-1, TP-1102 G-1, TP-1306 
G-1, TP-1333 G-1, TP-1503 G-1, TP-1509 G-1, TP-1524 G-1, TP-1801 G-1. Ls 3294

2.
Apgaismojuma rekonstrukcija Ganību 
ielas posmā no Satiksmes ielas līdz 
Atmodas ielai

Rekonstruēta 450 m gara apgaismojuma līnija uzstādīti 11 apgaismojuma stabi – Ls 4110.58

3.
Apgaismojuma rekonstrukcija Garozas 
ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz 
Cukurfabrikas dzelzceļa pārbrauktuvei 

Rekonstruēta 1000 m gara apgaismojuma līnija uzstādīti 27 apgaismojuma stabi –
Ls19330.67

4.
Apgaismojuma rekonstrukcija Loka 
Maģistrāles posmā no Rīgas ielas līdz 
pagriezienam uz K-Rauta

Rekonstruēta 300 m gara apgaismojuma līnija uzstādīti 7 apgaismojuma stabi – Ls 4451.78

5. Apgaismojuma izbūve Austrumu, 
Akāciju ielās Izbūvēta 340 m gara apgaismojuma līnija, uzstādīti 9 gaismekļi – Ls 2129.86

6. Apgaismojuma atjaunošana Kārklu ielās 
posma no Putnu ielas līdz dz. m. nr. 7 Izbūvēta 240 m gara apgaismojuma līnija, uzstādīti 2 stabi un 6 gaismekļi – Ls 1845.24

7. Loka maģistrāles iekškvartālu 
apgaismojuma atjaunošana ap 6. vsk. Novērsti līniju bojājumi, nomainīti 50 gaismekļi – Ls 2764.28

8. Satiksmes ielas iekškvartālu 
apgaismojuma atjaunošana Izbūvēta 240 m gara apgaismojuma līnija, uzstādīti 18 gaismekļi – Ls 2713.56
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Luksoforu uzturēšana

Kopējās luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas no 01.01.2010. līdz 31.12.2010 ir Ls 99 871.82 (ieskaitot elektrības izmaksas).
Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros realizēta Pasta-Blaumaņa-Dobeles luksofora objekta izbūve Ls 10 831.21.
Stipras vētras izraisīto bojājumu likvidēšanas izdevumi gadā ir Ls 5 584,56.
Satiksmes negadījumu ietekmē izraisīto bojājumu likvidēšanas izdevumi gadā ir Ls 3 956,96.
Elektroenerģijas izmaksas – Ls 15 678,47.
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Ielu mehanizētā tīrīšana – Ls 26205.82
2011.gadā ielu mehanizētā tīrīšana tika veikta 27 Jelgavas pilsētas ielām, ar kopējo garumu 29.16 km. 2010. gadā ielas 
tīrītas ar 1374.24 km kopējo garumu.

Ielu horizontālais marķējums – Ls 28000
2011. gadā horizontālais marķējums tika atjaunots 45 Jelgavas pilsētas ielām, no kurām ar krāsu atjaunoti 3370 m2 un
ar termoplastu atjaunoti 577 m2

Ceļa zīmju uzturēšana – Ls 21996
2011. gadā no jauna uzstādīti 120 ceļa zīmju balsti, uzstādītas 228 ceļa zīmes. Salabotas gājēju barjeras 34 m garumā.

Satiksmes drošība pie mācību iestādēm – Ls 5500
Lai uzlabotu satiksmes drošību pie mācību iestādēm, septembra mēnesī uzstādītas ātruma ierobežojuma ceļa zīmes
(40km/h), kopā 28 gab.
Lai uzlabotu satiksmes drošību, izveidota autostāvvieta pie bērnudārza „Lācītis” Jelgavā, Māras ielā 2.
Izbūvēta gājēju ietve Oskara Kalpaka ielā pie Jelgavas 4. pamatskolas.

Satiksmes drošība pilsētā – Ls 15000
Lai uzlabotu satiksmes drošību pilsētā, Mātera ielas un Kr.Barona, kā arī Dobeles un Mātera ielas krustojumā tika
izveidota gājēju pāreja.
Izveidota gājēju pāreja Satiksmes ielas un Ganību ielas krustojumā.
Izveidota gājēju pāreja Aspazijas ielas un Asteru ielas krustojumā.
Izveidots luksoforu objekts Dobeles – Pasta- Blaumaņa ielas krustojumā.
Izveidota divvirzienu kustība Dobeles ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Pasta ielai.

Palīgstrādnieku roku darbs (piesaistītais darba spēks) – Ls 5616
Ielu remontdarbos – 1126 cilvēkstundas – bruģēšana, zāģēšana, šķembu līdzināšana, betonēšana, ielu tīrīšana,
armatūru nogriešana – Vidus iela, Lielā iela, Salnas iela, Loka Maģistrāle, Egas iela 20, Lietuvas šosejas gaisa tilts,
P.O.Kalpaka iela pie 4. pamatskolas.
Ceļa apmaļu izbūve – 51m.
Loka Maģistrāle, Dambja iela, P.Lejiņa iela, Lielā iela 17, 22, Pētera iela 12, Liepājas ielas un Viskaļu ielas krustojums,
Sakņudārza iela, Pērnavas iela 19, Zemgales prospekts 4.

Avārijas vietu sakārtošana pēc CSNG – 17 vietas – Ls 534
Lielā iela, Tērvetes ielas un Raiņa krustojums, Dobeles šoseja, Sakņudārza iela, Driksas iela, Raiņa iela, Dambja iela 17,
Zirgu un P. O. Kalpaka ielas krustojums, Rūpniecības un Tērvetes krustojums, Miera ielas un Lietuvas šosejas krustojums,
Brīvības un Garozas ielas krustojums, Lielās ielas un Pētera ielas krustojums, Rūpniecības iela, Lielā iela pie P. O. Kalpaka
ielas.
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Sūknētavu uzturēšana

Jelgavas pilsētas lietusūdens kanalizācijas sūknētavu
apsaimniekošanā izlietots Ls 18560.42 un aprīkojuma
remontdarbos (Tērvetes, Rūpniecības, Kameņu ielās) izlietots
Ls2022.96.
Sūknētavu elektrības patēriņš - Ls 4926.
Lai nodrošinātu attālināto sūknētavu vadību un kontroli, tika
veikta Peldus un Aviācijas ielu sūknētavu modernizācija -
Ls9028, kā arī Raiņa ielas radio pārraides sistēmas uzstādīšana
(krustojumi ar Tērvetes ielu, J. Mātera ielu, Pasta ielu, J.Čakstes
bulvāri) – Ls 976.
Torņa jaunās strūklakas apsaimniekošanā izlietots Ls 300.54.
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Pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbi
Akas – remontdarbi:
• aku vāku nomaiņa vai uzlikšana 23 gab.- Ls 2875.09;
• dzelzsbetona pamatnes uzstādīšana 24 gab. – Ls 1577.61;
• kanalizācijas akas pārsedzes nomaiņa 27 gab. – Ls 5945.66;
• aku vāku augstuma regulēšana 38 gab. – Ls 2762.82;
• nomainīti grodi 3 gab. – Ls 734.82;
• aku tīrīšana un LK kolektoru skalošana – Ls 3840.77.

Lietus ūdens uztvērējakas (gūlijās):
• gūlijas augstuma regulēšana 22 gab. – Ls 1449.26;
• gūlijas nomaiņa vai uzlikšana 25 gab. – Ls 1106.43;
• jaunu gūliju izbūve 4 gab. - Ls 977.71;
• ikdienas gūliju tīrīšana 929 gab. – Ls 8542.27.

Lietus kanalizācijas cauruļvadu gūlijas pievadu nomaiņa vai izbūve:
• lietus kanalizācijas cauruļvada nomaiņa vai izbūve PP DN 100-DN 600 mm – 88 m – Ls 8954.92;
• Lietus kanalizācijas cauruļvada izbūve PP DN200, DN300, DN600 mm - 40 m – Ls 4241.54.
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Caurteku apsaimniekošana:
• Caurteku skalošanas darbi - Ls 8971;
• Caurteku nomaiņa, izbūve (Vidus, Vasaras, Rudens, Smilšu, E.Dārziņa, Augstkalnes, Rūpniecības ielās, Bāra, Meiju, Būriņu, Dzērveņu

ceļā) – DN250 – 22m, DN300 - 205.10m, DN400- 10.5m, DN500 – 19m, DN600 - 2.5m 33 – Ls 44.47.
Avārijas vietu aprīkošana - 27 gab. – Ls 883.78
Iegruvumu un izskalojumu likvidēšana  40 gab.:

• (piem., Sarmas 4, Pētera ielā 5, Bāra ceļš, Zemgales prospekts 6, Akadēmijas iela 7) - Ls 46066.60;
• Lapskalna ielā lietus kanalizācijas kolektora avārijas iegruvumu likvidēšana – Ls 5639.87;
• Aku vāku klabēšanas novēršana 6 gab. - Ls 85.76. 

Iekšpagalmu LK tīklu ikdienas uzturēšanas darbi:
• Apsekoti un iztīrīti LK tīkli iekšpagalmos Meiju c. 20,Kr.Barona 12, Brīvības bulvāris 39, J. Mātera iela 19, Lielā iela 27, Pērnavas iela 8 -

apsekošana, skalošana, aku vāku regulēšana, pārsedžu nomaiņa - Ls 1267.99;
• Iegruvumu likvidēšana (piem. Pasta 38, Pērnavas iela 36, J. Mātera 17) – Ls 1876.12.
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Dažādi darbi:
• Muitas zonas četru aku remonts  - Ls 1097.83;
• Jāņa kolektora skalošana - Ls 1195.64;
• Jēkaba kolektora tīrīšana - Ls 808.76;
• Loka maģ. RAF sūknētavas un kolektora apsekošana -

Ls1990.86;
• Pētera, Sarmas ielu LK renovācija - Ls 29273.50; 
• Rīgas ielā 59 dzelzbetona teknes izbūve - Ls 62.34;
• Virszemes ūdens novadīšana E.Veidenbauma ielas posmā no

Dzelzceļnieku ielas līdz Rūpniecības ielai - Ls 7494.03;
• Virszemes ūdens novadīšana Lazdu ielā - Ls 3184.69.
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Grāvju pārtīrīšana (apm. 3478 m) – Ls26144.03:
Grāvju pārtīrīšana un profilēšana (apm. 4174m2), piem., 1.līnijas dārzu rajona grāvju sakārtošana, t.sk. koplietošanas ceļš, Vasarnieku ielā,
Tulpju ielā, 1.līnijā 850 m, Smilšu ielā 120 m, Aspazijas ielā 65 m, E.Dārziņa ielā 75 m, Zvanu ielā 480 m, Garozas ielā 60 m, Vasarnieku ielā
110 m, Celtnieku ielā 235 m, Jaunā ceļā 35 m, Kalnakrogā 475 m, Kalnciema šos. 35 m, Viskaļu ielā, 20 m Parka ielā 93 m, Strautu ceļā 242
m, Tukuma ielā 33 m, Veselības ielā 50 8m, Staļģenes ielā 42 m.

Ar piesaistīto darbaspēku grāvju tīrīšana un nocirsto zaru utilizācija (apm. 12453 m2) – Ls5325.53:
Loka maģ., Tērvetes, 1.-5. līnijās, Bebru, Riekstu, Sniega, Būriņu ceļos, Dobeles šos., Miezītes c., Ganību ielā, Smiltnieku ielā, Liepājas ielā,
Zirņu ielā.



Pretplūdu pasākumi

Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā -
Ls4689.38.
Iegādāts un nodots ekspluatācijā Jelgavas pilsētas
pašvaldības policijai sekojošs plūdu laikā
izmantojamais inventārs: 20 gab. lukturi, airu
motorlaiva, motorzāģis, ģenerators, četras
automašīnas aprīkotas ar āķiem, piekabe ar
diviem tentiem, Ls 3816,38 vērtībā.
Uz Dobeles šosejas, Driksas, Miera, Lielas ielas
tiltiem izgatavotas un uzstādītās ūdens līmeņa
mērīšanas latas Ls 729.56.
Izbūvēti trīs caurteku pretplūdu vairogi Garozas,
Atmodas un Līču ielās un divi aizbīdņi 6.līnijā,
Ls5179.63.
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Bebru dambju likvidēšana
Nojaukti 28 bebru dambji (Lietuvas šos., Loka maģ., Stadiona, Lāču, Kārklu, Viskaļu, Slokas ielās, Ziediņu, Riekstu, Malkas, Žagaru ceļos,
Romas krogā) - Ls 9346.
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Tiltu apsaimniekošana

Tiltu remonti un ikdienas uzturēšana (Bāra tilta, Loka maģistrāles pārvada izskalojumu likvidēšana; Zanderu, Loka maģ., Lielupes, Miera
ielas tiltu margu remonts un atjaunošana; Būriņu, Straumes, Bauskas tiltu koka klāja segumu bojājumu novēršana; Driksas tunelī 3 gab.
gūliju regulēšana; Lielupes tilta ūdens novades restes uzlikšana, tiltu ūdens novadsistēmas uzturēšana, deformācijas šuvju tīrīšana; Lietuvas
šosejas pārvada gūliju tīrīšana un pievadu skalošana) - Ls 8844.38.
Izstrādātas darba programmas „Satiksmes kustības nodrošināšanai pār Svētes tiltu Malkas ceļā” Ls 3600 un „Izpētes un priekšlikumu
projekta izstrāde kustības drošības uzlabošanai uz Bauskas ielas tilta” Ls 3599.
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Koplietošanas tīklu pārslēgšana
Lietus kanalizācijas notekūdens ieplūdes saimnieciskajā kanalizācijā pārslēgšana: Elektrības iela 9 a, Sarmas iela 6, Zemgales prospekts 10,
Filozofu iela 6, - Ls 85.00.

Nelegālo izvadu likvidēšana
Likvidēti vairāki nelegālie izvadi no privātmājām atklātajos grāvjos: 5. vidusskolas teritorijā, Aveņu ielā, E.Dārziņa ielā, E.Veidenbauma ielā,
Smilšu ielā u.c., - Ls 653.15.
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Pilsētas labiekārtošana
Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana

Pilsētas dobes
Dobēs iestādītas 44348 gab. vasaras puķes –
Ls11110.42
Ierīkotas jaunas dobes Jelgavas pilsētas teritorijā:

• Garozas un Aviācijas ielas krustojumā;
• Pie Zinātniskās bibliotēkas;
• Pie 6. vidusskolas;
• S.Edžus un Mātera ielas krustojumā.

Dobju uzturēšana(ravēšana, miglošana,
mēslošana, laistīšana ) – Ls 7609,08:

• Vasaras puķu dobes 2735 m2;
• Ziemciešu puķu dobes 8515 m2;
• Krūmu grupas dobes 10545 m2;

Dzīvžogu cirpšana
Dzīvžogu cirpšana divas reizes sezonā 1796 m2 -
1378.19 Ls.

Krūmu grupas
Ar stipendiātu palīdzību krūmu grupām izveidotas
apdobes un nomulčētas ar mulčējamo materiālu,
kas iegūts no izcirstajiem krūmiem. Stacijas parkā,
Alunāna parkā, Raiņa parkā, Lielās ielas
dzīvžogam, 4. pamatskolā, Valsts ģimnāzijā,
1.ģimnāzija.
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Puķu podi
Puķu podos iestādītas 2800 gab. puķes. Podu
uzturēšana (ravēšana, miglošana. mēslošana,
laistīšana) - Ls 12340.30, tai skaitā tika uzstādīti
50 gab. puķu podi elektrības stabos.
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Zāliena pļaušana
Parkos un izglītības iestādēs vienā reizē izpļauts 422953 m2 -
Ls35774.84
Pārējos zālienus vienā reizē izpļauts 982500 m2, kā arī tai skaitā
izpļautas neapsaimniekotās teritorijas 16 ha - Ls 70149.26

Ierīkoti zālieni ar stipendiātu palīdzību
Ierīkoti zālieni ar stipendiātu palīdzību 3. pamatskola, 6. vidusskolā,
2.pamatskolā.



Rotaļu laukumu uzturēšana

Bērnu rotaļu laukumu (9.gab) uzturēšana – Ls 5540
Katru pavasari rotaļu laukumus papildina ar smiltīm.
Regulāri rotaļu ierīcēm veikta tehniskā apkope un salauzto
lietu nomaiņa. Ar stipendiātu palīdzību notīrīti grafiti
zīmējumi.
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Peldvietas labiekārtošana, Jelgavā

Peldvietas labiekārtošana daļēji realizēta saskaņā ar

būvprojektu „Krasta iela 9, Jelgavā”. Uzstādīti koka soliņi,

izgatavota laipa Lielupē, uzstādīti aizslietņi, kas noslēpj

atkritumu urnas, un uzstādīti 2 informācijas stendi. Peldvietā

tika uzstādītas bojas un bonas. Teritorijā uzstādītas

navigācijas un ceļa zīmes - Ls 33736.
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• Veikta 19 stikloto pieturvietu izsisto stiklu iestiklošana – Ls 926.93.
• Pieturvietu uzkopšana: stikloto konstrukciju mazgāšana – Ls 535.68.
• Veikta autobusu pieturvietās un parkos izvietotā inventāra (soliņu un atkritumu urnu) uzturēšana kārtībā - Ls 1924.43:

― nomainītas pieturvietās un parkos soliņiem salauztās koka brusas uz jaunām brusām, veikti mazie remontdarbi – Hercoga Jēkaba
laukums, Lielās, Rīgas, Jāņa Asara, Garozas, Tērvetes, Raiņa, Uzvaras, J. Mātera, Pasta, Pumpura, Driksas (gājēju iela), Vecpilsētas iela,
6. līnija, Raiņa parks;

― demontētas 12 atkritumu urnas un uzstādītas jaunas 14 atkritumu urnas (Čakstes bulvāris, Kr. Barona, Jēkaba iela, Viskaļu, Lielā, Miera,
Garozas, Tērvete, Pumpura iela, 6. līnijas galapunkts, Zanderu, Baložu un Bērzu kapsēta).

• Bojāto ielu plāksnīšu remonts un jauno ielu plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana, remonts - Ls 2776.16. Ielu plāksnītes ir nomainītas,
remontētas, uzstādītas jaunas – Garozas, Austrumu, Zirņu, Līgas, Sporta, Vidus, Zemeņu, Aveņu, Cukura iela, Bauskas, Apšu, Vīgriežu, Egas,
Namdaru, Austrumu, Ziedoņa, Avotu, Agroķīmiķu, Loka maģistrāle, Bērzu, Strautu, Miezītes, Meldru, Bumbieru, Gobu, Rogu, Kļavas, Pogu
lauku, Kalnciema ceļš.

• Uzstādītas tirdzniecības vietas pie Zanderu, Baložu, Bērzu kapsētām, Lielās un Kr. Barona ielas krustojumā – Ls 61.00.
• Vienas jaunas tirdzniecības telts iegāde – 2640.00 Ls.
• Tirdzniecības galdu mazie remontdarbi – 344.58 Ls
• Antigrafiti līdzekļu iegāde grafiti zīmējumu noņemšanai Jelgavas pilsētā – 1166.19 Ls.
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Nosaukums Summa (LVL)
Ikdienas izdevumi svētku noformējumu uzturēšanai 4752.17
Ziemassvētki 22887.10
Ledussvētki 8418.83
Lieldienas 2326.24
Stādu parāde 807.00
Pilsētas svētki 9472.55
Smilšu skulptūras 4900.26
Līgo svētki 412.70
Kupalle 655.83
Piena, maizes, medus svētki 4477.50
Valsts svētki 5961.37
Masļeņica 421.89
Miķeļdiena 1297.69
Svētbirzes pasākumi 454.72
Skulptūru uzturēšana 3476.76
Uzvaras parka pasākumi 152.94
Jāņa Čakstes atceres diena 61.00

KOPĀ 70936.55

JPPA „Pilsētsaimniecība” svētku pasākumus nodrošina ar tirdzniecības kompleksa (telts, galdi, soli, ugunskura metāla palikņi, ķēžu
nožogojums) montāžu un demontāžu, karogu, banneru un karogu montāžu, demontāžu, svētku dekoru montāža un demontāža, ugunskura
uzraudzību, malkas un meiju piegādi, sveču un lāpu izlikšanu, aizdedzināšanu un noņemšanu, ziedu izlikšanu pie pieminekļiem, tehnikas
pakalpojumi, elektropieslēgumu, dežūrelektriķa darbu, jaunu ceļa zīmju uzstādīšanu, veco ceļa zīmju aizklāšanu, satiksmes organizācijas
shēmu izstrādi, teritorijas norobežošanu.
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Lieldienu noformējums

Šogad pirmo gadu pilsēta izrotāta arī Lieldienās. Hercoga

Jēkaba laukumā uzstādīti 3 salmu zaķi un apgleznotas 10

putuplasta olas, kur daļa no tām ievietotas lielā, vītā zaru

ligzdā. Zaķu karkasus izgatavoja SIA „L.A.metal”, savukārt, tā

apdari veidoja „I.Tiesneses individuālais uzņēmums”. Olu

apgleznošanā piedalījās aktīvākie JPPA „Pilsētsaimniecība”

darbinieki.
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Jelgavas pilsētas svētki

Lai padarītu pilsētu krāšņāku pilsētas svētku laikā, iegādāti jauni pilsētas karogi - banneri, kurus izvietoja uz 50 apgaismes balstiem.
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Valsts svētku noformējums

Lai radītu svētku sajūtu jelgavniekiem un tās viesiem 11. un 18. novembrī, pilsētu dekorēja ar jauniem karodziņiem – baneriem uz apgaismes

baltiem - no Cukura ielas pāri Lielupes uz Driksas tiltiem līdz kultūras namam pa Uzvaras ielu, kurus izgatavoja SIA „Reklāmas dizaina darbnīca”.

Hercoga Jēkaba laukumā izveidota trīs ar sarkanbaltsarkanu lentu apvīta stilizēta kamolu grupa. Kamolu karkasi veidoti no metāla, kas apvilkti ar

linu audumu. Diennakts tumšajā laikā dekoru grupa tiek izgaismota. Kamolu karkasus izgatavoja SIA „L. A. metal”, savukārt tā apdari veidoja

„I.Tiesneses individuālais uzņēmums”.
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Ziemassvētku noformējums

Hercoga Jēkaba laukumā egle dekorēta ar pagājušā gadā

iepirktajiem dekoriem, kas papildināti ar spuldzītēm krītošu

lāsteku formā. Uz koku stumbriem gar Lielo ielu pie pilsētas

domes ēkas uzstādīti gaismas sieti, savukārt, Lielupes un

Driksas tiltu apgaismes balstus dekorēja ar iepriekšējo

gadu dekoriem „Zvaigznes”.
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2011. gadā turpinājās sadarbība ar Jelgavas pilsētas mākslas skolu - Raiņa parka egli rotāja

Jelgavas mākslas skolas 3. klases audzēkņu radošie darbi par tēmu sniega sievas un sniega vīri.

Bērni katrs radīja savu balto tēlu - rūķi, sniegavīru, briedīti u.c. Dekori šūti no auduma, kas pildīti ar

putuplasta bumbiņām un dekorēti ar dažādām aplikācijām.
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Hercoga Jēkaba laukumā uzstādīti trīs baltie ledus lāči, stilizētas eglītes un sniega bumbas. Šos darbus veica SIA „L.a. metal” un

„I.Tiesneses individuālais uzņēmums”.
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• Plānveida un neplānotās klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas
reidos izķerti 288 kaķi, 159 suņi, 17 citi dzīvnieki (kopējās
izmaksas Ls 6343.30)

• Jelgavas pilsētā noķerto klaiņojošo dzīvnieku izmitināšana,
uzturēšana, aprūpe, eitanāzija, kremācija. Kopējās izmaksas
Ls 20815.16

• Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti
un ievietoti sekojoši dzīvnieki: 311 suņi, 535 kaķi, 13 citi
dzīvnieki.

• Jelgavas pilsētā ir veikta mirušo dzīvnieku savākšana (109
kaķi, 10 suņi, 35 citi dzīvnieki) un ievainoto dzīvnieku
savākšana (4 suņi, 11 kaķi, 2 citi dzīvnieki). Kopējās izmaksas
Ls 1829.90

• Ievainoto dzīvnieku ārstēšana (12 suņi, 13 kaķi 1 cits
dzīvnieks). Kopējās izmaksas Ls 851.81.

• Veikta 8 bezsaimnieku kaķeņu sterilizācija. Kopējās izmaksas
Ls 222.14 (Skautu iela, Dobeles šoseja, Vecais ceļš,
Palīdzības, Katoļu, P.Lejiņa iela)

• Veikta ikgadējā tālinjekcijas šautenes apkope, izlietoto šļirču,
adatu tīrīšana un sagatavošana. Jaunu medikamentu
iegādāšana. Kopējās izmaksas Ls 126.49
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Pilsētas mežu un koku apsaimniekošana
• Veikta bērza stādījumu papildināšana 2,6 ha

platībā ar bērza konteinerstādiem – Ls 425
• Likvidētas piecas patvarīgi izveidotas

atkritumu izgāztuves pilsētas mežos – Ls 243
• Veiktas sastāva kopšanas cirtes 17.60 ha

platībā – Ls 1284
• Sagatavots cirsmu fonds un pārdotas 4 cirsmas

izsolē, kopskaitā 1341 kubikmetrs – Ls 20600
• Sagatavotas un pārdotas izsolē 8 sanitārās

cirtes malkas ieguvei, kopskaitā 144,90
kubikmetri – Ls 1819

• Novākti 178 nevēlami koki, veikta traucējošo
zaru un krūmu izzāģēšana pie brauktuvēm un
ceļa zīmēm – Ls 15573

• Veikta koku celmu frēzēšana pilsētas
centrālajās ielās un parkos, kopskaitā 57 celmi
ar kopējo darba apjomu 2799 cm – Ls 1442

• Ielu apstādījumi papildināti ar 9 jauniem
kociņiem – Ls 1231

• Veikta pēdējo gadu stādīto kociņu (762 gab.)
regulāra kopšana (atsaišu atjaunošana,
papildmēslojuma iestrāde, laistīšana – Ls 1067

• Ierīkotas 7 palisādes Rīgas ielas sarkano ozolu
stādījumiem – Ls 1877

• Veikta ielu apstādījumos augošo koku vainagu
veidošana 539 kokiem – Ls 4472.
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Bērzu kapsētas jaunajā daļā veikti drenāžas darbi. Ierīkota drenāžas sistēma 840 m garumā, kas novadīs gruntsūdeņus no 5040 m2 kapsētas
platības. Kopējās izmaksas Ls 11988
Veikti teritorijas attīrīšanas darbi Meža kapsētas jaunajā daļā un sākta grunts uzbēršana. Kopējās izmaksas – Ls 11934.
Baložu un Zanderu kapsētās veikta bīstamo koku izzāģēšana. Kopējās izmaksas – Ls 3356

2011.gadā kapsētās apbedīti 760 mirušie, t.sk.:
• Bērzu kapsētā 333;
• Baložu kapsētā 142;
• Zanderu, Norauku kapsētās 186;
• Meža kapsētā 86;
• Romas kapsētā 3;
• Miera kapsētā 3;
• Kalnakroga kapsētā 7.

Mirušo skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem, ir pieaudzis:

• 2007 – 857;
• 2008 – 736;
• 2009 – 727;
• 2010 – 715;
• 2011 – 760.

61

Kapsētu labiekārtošana un apsaimniekošana


