Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība”
2013.gada publiskais pārskats
1. Vispārīgā informācija un budžets
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” (turpmāk - iestāde) izveidota ar Jelgavas
domes 2001.gada 13.decembra lēmumu un darbu uzsāka 2002.gada 1.februārī kā Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”. Iestāde darbojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikumu. Kopš JPPI „Pilsētsaimniecība” izveidošanas nav mainījušies tās
darbības mērķi un funkcijas.
No 2013.gada 1.janvāra Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru „Pilsētsaimniecība” pārveidoja par
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība”. Iestāde ir aģentūras funkciju, tiesību, saistību,
mantas, finanšu līdzekļu, arhīva, lietvedības un Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu
instrumentu projektu īstenošanas rezultātā iegūto materiālo un auditējamo vērtību pārņēmēja (tajā skaitā
tiesību un pienākumu, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām).
Iestādes darbības nodrošināšanai un deleģēto funkciju veikšanai 2013. gada budžetā apstiprināti
ieņēmumi Ls 4667368 t.sk.:
• nenodokļu ieņēmumi Ls 6450;
• ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Ls 104050;
• dotācija no pašvaldības Ls 3569778;
• valsts Autoceļu fonda mērķdotācija Ls 594619;
• KPFI projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana (LED)" Ls 235391;
• ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" Ls 157080.
Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 100 %.
Speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 100 %.
Iestādes budžetā 2013. gadā apstiprināti izdevumi Ls 4696353 apmērā.
Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju, izdevumu naudas plūsma
2013. gadā bija Ls 4587467 t.sk.:
• atalgojumi Ls 418294;
• valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 96768;
• komandējumu izdevumi Ls 2163;
• pakalpojumu apmaksa Ls 2763554;
• materiālu un energoresursu iegāde Ls 112610;
• nodokļu maksājumi Ls 12093;
• kapitālie izdevumi Ls 1072934;
• sociālie pabalsti Ls 109051.

2. Personāls
Uz 2013.gada 31.decembri iestādē strādā 58 darbinieki, no kuriem 25 vīrieši, 33 sievietes.
Darbinieku izglītības sadalījums:
• augstākā akadēmiskā vai II līmeņa - 34;
• augstākā I līmeņa - 1;
• vispārējā vidējā - 9;
• profesionālā vidējā - 11;
• pamata - 3.
Darbinieku sadalījums vecuma grupās:
• 20 - 30 gadi: 12;
• 30 - 40 gadi: 12;
• 40 - 50 gadi: 15;
• 50 - 60 gadi: 9;
• 60 - 70 gadi: 9;
• 70 - 80 gadi: 1;

3. Juridiskie jautājumi - iepirkumi, izsoles, līgumi, darbs ar normatīvajiem aktiem
Iepirkumu procedūras 2013.gadā
Nr.
Iepirkuma procedūras veids
p.k.
1. Atklāts konkurss
Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta
2.
kārtībā

Pārtraukts/
anulēts

5

Noslēgts
līgums
5

36

32

3/1

Daudzums

Līgumi 2013.gadā
Nr.
Līguma procedūras veids
p.k.
1. Veikta iepirkuma procedūra
2.

Daudzums
65

Nav veikta iepirkuma procedūra, tai skaitā pārjaunojuma līgumi (115 gab.),
kas ir saistīti ar JPPA „Pilsētsaimniecība” reorganizāciju
kopā

292
357

Darbs ar saistošajiem noteikumiem
Nr.
p.k.
1.

2.

Nosaukums

Pieņemti

Stājas spēkā

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembrī saistošie
noteikumi Nr.13-53 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība 28.11.2013. 01.01.2014.
Jelgavas pilsētā.”
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošie
noteikumi Nr.13-41 „Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada
24.10.2013. 01.01.2014.
25.novembra saistošo noteikumu Nr.10-18 "Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūras "Pilsētsaimniecība" maksas pakalpojumi"
atzīšana par spēku zaudējušiem”
Izsoles

Nr.
p.k.

Rīkošanas
datums

Nosaukums

Noslēgti
līgumi

1.

Divas augošu koku cirsmas ar kopējo krāju 731 m3

14.11.2013.

1

2.

Četrpadsmit izsoles daļas ar sauso un vēja gāzto koku
koksnes kopējo krāju 227,9 m3, Zemgales virsmežniecības
3.Centra apgaitā

13.12.2013.

7

Darbs domes iepirkumu un izsoles komisijās - iestādes darbinieki piedalījās pašvaldības iepirkumu
un izsoles dokumentācijas sagatavošanā un to komisijās.
Nr.
p.k.

Nosaukums

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve” (būvniecība,
būvuzraudzība un autoruzraudzība)”
„Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija, Jelgavā” 2.kārta” (būvniecība, būvuzraudzība un
2.
autoruzraudzība)
1.

3.

„Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”
(būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība)

4. „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārta” (būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība)
„Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā
papildus darbi”
„Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”
6.
(būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība)
„Satiksmes termināla funkcionēšanai nepieciešamo ielu infrastruktūras rekonstrukcijas
7.
būvprojektu izmaiņu izstrāde”
„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras un
8.
inženierkomunikāciju izbūve Jelgavā” (būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība)
5.

9. „Asfaltēšanas darbi Uzvaras ielas posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam, Jelgavas pilsētā”

Citi juridiska rakstura darbi
• Dokumentu sagatavošana dalībai VAS “Latvijas Pasts” organizētajā Nekustamā īpašuma
Sakņudārza ielā 2B, Jelgavā, izsolē;
• Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei iesniegts Iesniegums ietekmes uz
vidi sākotnējam izvērtējumam par meža zemi (zemesgabalu Bauskas iela 18, Jelgava
(kadastra Nr.0900 017 0295) 47982 m2 platībā), ko Jelgavas pilsētas pašvaldība vēlas
atsavināt Meža (Nikolaja) kapsētas paplašināšanai;
• Kreditora prasījuma sagatavošana un iesniegšana SIA "PLUS PUNKTS" maksātnespējas
administratoram;
• Ienākošā korespondences izskatīšana un atbilžu sagatavošana, sadarbojoties ar iestādes
speciālistiem.

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),
interaktīvās kartes (karte.pilsetsaimnieciba.lv) un mobilās aplikācijas „Jelgavas pilsētsaimnieks”.
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 izskan arī plašsaziņas līdzekļos palu laikā, kad iedzīvotāji tiek 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.
Pašvaldības operatīvās informācijas centrā 2013. gadā tika reģistrēts 7431 pieteikums (6859 –
8787 bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālrunis; 406 - interaktīvā karte; 166 – mobilā aplikācija). Kopējais
reģistrēto pieteikumu skaits 2013. gadā palielinājās par 32% jeb 2225 pieteikumiem. Interaktīvās kartes
pieteikumu pieaugums ir atzīmējams kā vērā ņemams, jo to skaits ir palielinājies par 48% jeb 131
pieteikumu. Minētie darbības rezultāti pierāda jauno saziņas kanālu lietderību, jo iedzīvotāji šos saziņas
kanālus sāk lietot arvien vairāk. Līdz ar pieaugošo saziņas kanālu lietotāju pieaugumu un to lietošanas
intensitātes pieaugumu, JPPI „Pilsētsaimniecība” nepārtraukti jāseko līdz tehnoloģiskajiem
jaunievedumiem un lietotāju priekšlikumiem, lai darbinieku ikdienas pienākumu izpildi un saziņu ar
iedzīvotājiem padarītu vēl efektīvāku.
2013. gadā tika veikti mobilās aplikācijas „Jelgavas pilsētsaimnieks” un „Interaktīvās kartes
http://karte.pilsetsaimnieciba.lv/lv” pilnveidošanas darbi, kas sevī ietvēra dažādus funkcionālos
pilnveidojums sākot no mobilās aplikācijas izslēgšanas pogas līdz kopējam kartes pārlūkam un
interaktīvās kartes jaunas cilnes izveidei „Pieteikties apziņošanai”. Interaktīvās kartes funkcionalitāte
„Pieteikties apziņošanai” ir paredzēta Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, kur viņi norādot savu
dzīves vietu un kontaktinformāciju perspektīvā varēs saņemt pašvaldības operatīvās informācijas centrā
sagatavotu paziņojumus par iedzīvotāja dzīves vietas apkārtnes notikumiem.
Joprojām mobilās aplikācijas funkcionalitātes tiek nodrošināta trīs platformām Android (Playstore),
Apple (iTunes) un Windowsphone.
Kopš 2013. gada 1. septembra JPPI „Pilsētsaimniecība” pienākums ir uzturēt pašvaldības civilās
aizsardzības sistēmu, kas arī sekmīgi tiek realizēts, iesaistot pašvaldības operatīvās informācijas centrā
strādājošo personālu. Pašvaldības operatīvās informācijas centra durvis karjeras nedēļu laikā ir atvērta gan
iedzīvotājiem un skolniekiem, gan arī studentiem. 2013. gadā pašvaldības operatīvās informācijas centru
apmeklēja 370 skolēni un studenti no dažādām izglītības iestādēm. Tieši uzņemot skolniekus un studentus
tiek realizētas preventīvās civilās aizsardzības darbības, informējot par dažādiem riskiem un rīcībām to
nepieļaušanai vai arī to seku mazināšanai.
2013. gadā pašvaldības operatīvās informācijas centrā strādājošais personāls piedalījās 8 mācībās. Trīs
mācības bija teorētiskās, bet 5 praktiskās mācības, kuru laikā tika pārbaudīta organizāciju reaģēšanas
spējas un personāla profesionālā sagatavotība. Vienu teorētisko un vienu praktisko apmācību organizatori
un vadītāji bija pašvaldības operatīvās informācijas centrā strādājošie darbinieki.

POIC saņemto pieteikumu sadalījums 2013.gadā

Ozolnieku novads;
80

Jelgavas novads; 198

Jelgava; 7153

Ar JPPI „Pilsētsaimniecība” saistīto ziņu sadalījums 2013.gadā

Pieturvietas
1%

Koku stādījumu kopšana
2%
Ielas un ietves
6%

Zaļā zona
7%

Ielu plāksnītes
1%

Dzīvnieki
19%

Hidrotehniskās būves
10%

Luksofori
12%

Ceļa zīmes
9%
Ielu apgaismojums
14%

Transporta būves
19%

5. Piesaistītais darba spēks
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Pilsētsaimniecība” (turpmāk – JPPI „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).
Saskaņā ar 2013.gada 16.decembrī noslēgto vienošanos starp JPPI „Pilsētsaimniecība” un NVA
Jelgavas filiāli Projekta ietvaros NVA algotu pagaidu sabiedriskos darbos (turpmāk – APSD) norīkotās
personas tiek iesaistītas pagaidu darbos Jelgavas pilsētas labiekārtošanā, nodarbinot tās 5 dienas nedēļā, 8
stundas dienā, palīdzot tiem iegūt vai uzturēt darba iemaņas.
JPPI „Pilsētsaimniecība” iesaistītās personas veic šādus palīgdarbus Jelgavas pilsētas
labiekārtošanā: 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. Visi darbi tiek veikti atkarībā no gadalaika un laika
apstākļiem.
Projektā tiek nodrošināts viens darba koordinētājs un grāmatvedis, lai nodrošinātu nodalītu
grāmatvedības uzskaiti. APSD nodarbināto personu apsekošanu darba vietās veic Projektā norīkotā darbu
vadītāja un JPPI „Pilsētsaimniecība” speciālists, kuram kā papildus pienākumi ir noteikta bezdarbnieku
apsekošana un kontrole.
Laika periodā no 01.01.2013. līdz 31.12.2013. ir noslēgti 424 līgumi „Līgums par algotu pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanu” ar NVA norīkotajiem bezdarbniekiem, no kuriem ar rīkojumu ir atlaisti 157
bezdarbnieki (62 % atlaisti kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ, 38 % – veselības stāvokļa,
ģimenes vai citu objektīvu apstākļu dēļ).
2013.gadā piešķirto APSD vietu skaits, APSD vietās iesaistīto bezdarbnieku skaits mēnesī un
kopējais faktiski izmantotais cilvēk mēnešu skaits:
Piešķirto APSD vietu skaits
2013.gada
mēnesis

No jauna
izveidojamo
(samazināto) APSD
vietu skaits mēnesī

Kopējais aktuālo
APSD vietu skaits
mēnesī

NVA norīkoto un
APSD vietās
iesaistīto
bezdarbnieku
skaits mēnesī

janvāris
februāris
marts
aprīlis
maijs
jūnijs
jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
decembris

130
100 (- 30)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

96
113
116
110
114
126
106
100
106
100
114
93

Sagatavoja projekta koordinētāja
JPPI „Pilsētsaimniecība” juriste Iveta Grīsle, tālrunis 63084475

Kopējais
faktiski
izmantotais
cilvēk mēnešu
skaits
66,92
79,25
77,6
84,9
85,43
91,5
84,58
76,54
81,03
72,6
88,10
75,44

Finanšu rādītāji
Izmaksu pozīcija
2013.gadā
No Projekta līdzekļiem
Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai
Ls 1 263
Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai
Ls 96 420
No pašvaldības piešķirtā budžeta
Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām
Ls 4 582
Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO iemaksām
Ls 1 340
Darba koordinētāja VSAO iemaksām
Ls 304
JPPI "Pilsētsaimniecība" veiktie transporta izdevumi Projekta īstenošanas
Ls 1 095
vajadzībām
Atkritumu savākšana un utilizēšana
Ls 33 628
Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas vajadzībām
Ls 7 575
KOPĀ: Ls 146 207
Sagatavoja projekta grāmatvede
JPPI „Pilsētsaimniecība” galvenās grāmatvedes vietniece Vlada Primačenkova, tālrunis 63084474

6. Iestādes vadītie būvniecības procesi
6.1. „Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā”
Lielajā ielā, kuras kopējais trases garums ir 1298m, ir izbūvētas četras braukšanas joslas, pa divām
katrā virzienā, automašīnu stāvvietas abās ielas pusēs, kā arī gājēju ietve ar apvienotu ar veloceliņu ielas
abās pusēs. Lielā ielā ar luksoforu objektiem aprīkoti astoņi krustojumi. Tika izbūvētas autobusu pieturas
vietas ar brauktuves paplašinājumu.
Tika rekonstruēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kas nodrošināja vecā Jēkaba kolektora
pārslēgšanu. Objektā tika izbūvētas trīs lietus ūdens sūknētavas - Hercoga Jēkaba laukumā, Mātera un
Lielās ielas krustojumā un uz Barona ielas.
Lielās ielas posmā no O. Kalpaka ielas līdz Pētera ielai izbūvēti saimnieciskās kanalizācijas tīkli,
savukārt posmā no Dambja ielas līdz Mātera ielai veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Būvdarbi
norisinājās paralēli ar SIA „Jelgavas ūdens” projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā, II kārta”.
Objektā rekonstruēts ielas apgaismojums un elektroapgādes tīkli - 0,4 kV; 10 kV kabeļi. Veikta
sakaru kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām, esošo video novērošanas kameru pārvietošana un
jaunu uzstādīšana, tās pievienojot Satiksmes vadības centram Sarmas ielā 4 un Jelgavas pilsētas domes IT
sektoram, Lielajā ielā 11. Pavisam uzstādītas 15 jaunas videonovērošanas kameras.
Objektā veiktie labiekārtošanas darbi- koku un apstādījumu veidošana, zālāja ierīkošana.
Rekonstrukcijas darbu veicējs - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””. Līguma summa par
objekta realizāciju sastāda 5118342,76 Ls un 145199,83 par papildus darbiem.
Autoruzraudzības veicējs – SIA „3C”. Līguma summa – 84397,50.
Būvuzraudzības veicējs – Akciju sabiedrība „Ceļu inženieri”. Līguma summa – 47335,20.

6.2. „Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”
Projekts atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās”.
Līgumi:
• Būvniecība - A/S „A.C.B.”, Ls 3 108 803.47 (t.sk. PVN);
• Būvuzraudzība - SIA „Jurēvičs un partneri”, Ls 26 257.00 (t.sk. PVN);
• Autoruzraudzība - SIA „3C”, Ls 44 286.00 (t.sk. PVN);
Rekonstrukcijas darbu ietvaros:
• Visā rekonstruējamā Lietuvas šosejas posmā ir nodrošinātas 4 braukšanas joslas, pa divām
katrā virzienā, vienas joslas platums – 3.5 m;
• Rekonstruēts Savienības ielas pieslēgums Lietuvas šosejai, pieslēdzot šo ielu perpendikulāri
Lietuvas šosejai un uzstādot krustojumā satiksmes regulēšanas luksoforu;
• Posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai gar Lietuvas šosejas labo pusi izbūvēts paralēlais
ceļš ar 6.0m platu asfalta segumu un 0.75m platām nomalēm;
• Izbūvētas 4 autobusu pieturvietas ar brauktuves paplašinājumu un nojumēm;
• Sakarā ar lielajām augstuma starpībām starp Lietuvas šoseju un paralēlo ceļu, labās puses
autobusu pieturā tika paredzēta šaurā tipa nojume, paralēlā ceļa brauktuves sašaurinājums
autobusu pieturas platformas posmā un gājēju uzejas/noejas nostiprinājums ar atbalsta
sienām;
• Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumā satiksmi organizē ar luksoforu
palīdzību, tika atslēgta no krustojuma zonas Romas iela;
• Lietuvas šosejas posmā no Savienības ielas līdz Rūpniecības ielai ir atjaunota braucamās daļas
virskārta, dzelzceļa pārvada braucamās daļas virskārta, izbūvējot deformācijas šuves, kā arī uz
pārvada rekonstruētas gājēju ietves un ietvju betona apmales.
• Izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kā arī rekonstruēta saimnieciskās
kanalizācijas sistēma;
• Ceļa posmā veikta ielas elektroapgādes tīklu rekonstrukcija;
• Veikta traucējošo vājstrāvas tīklu rekonstrukcija un jaunas kabeļu kanalizācijas ar optisko
kabeli izbūve pašvaldības vajadzībām, pieslēdzot luksoforu objektus, videonovērošanas
kameras.
• Visos gājēju celiņos iebūvētas joslas ar vadlīniju seguma struktūru. Abos luksoforu objektos
izveidota gājēju zaļā signāla aprīkošana ar skaņas signāliem. Visās potenciāli bīstamajās un
neatļautajās vietās uzstādītas gājēju virzošas cinkotas barjeras.

6.3. „Uzvaras ielas asfaltēšana”
Uzvaras ielas posmam no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam veikta asfaltseguma virskārtas
nomaiņa, lietus ūdens uztvērēju izbūve, esošo komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana, kā arī esošo
komunikāciju aku pārsedžu nomaiņa.
Būvniecības darbu veicējs SIA „Ceļu būvniecības firma „Igate””. Līguma summa par objekta
realizāciju sastāda 141505,52 Ls.
Būvuzraudzību veica SIA „3C”. Līguma summa par būvprojekta izstrādi sastāda 3538,04 Ls.
6.4. „Koplietošanas ceļa no Kadiķu ceļa līdz nekustamajam īpašumam Kadiķu ceļā 4B, Jelgavā,
izbūve”
Objektā izbūvētais koplietošanas ceļš ir 3,5 m plats un pieslēdzas esošajam Kadiķu ceļam.
Demontēta esošā caurteka un izbūvēta jauna caurteka ø315/276 mm, veicot tās galu nostiprināšanu.
Ceļa labajā pusē izbūvētas ievalkas, kā arī drenāžas vads ar atklātu ievadu esošajā grāvī. Piebraucamā
ceļa sega ir no drenējošās smilts pamatnes un dolomīta šķembu seguma. No piebraucamā ceļa izbūvētas
nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.
Darbu veicējs SIA „KULK”. Līguma summa par objekta realizāciju sastāda 12445,75 Ls.
Būvprojekta izstrādi veica SIA „Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”. Līguma summa par
būvprojekta izstrādi sastāda 623,00 Ls.
Būvuzraudzību veica SIA „3C” par līguma summu 1 055,12 Ls.

6.5. „Malkas ceļa tilta pār Svētes upi rekonstrukcija”
Rekonstrukcijas darbu ietvaros:
Darbu gaitā pilnībā tika demontēta vecā tilta klātne un izbūvēta jauna, kā arī stiprināti tilta balsti.
Tilta kopējais garums ir 24.77 metri, brauktuves platums – 2.75 metri, kas nodrošina ne tikai gājēju un
velosipēdistu kustību, bet arī vieglā autotransporta ar pilnu masu līdz 3.5t kustību.
Līgumi:
Būvniecība – SIA „Danielsons un Baumanis”, Ls 38 455.38 (bez PVN);
Būvuzraudzība/autoruzraudzība – SIA „Projekts 3”, Ls 1 815.00 (t.sk. PVN);
6.6. „Zāļu ielas posma asfaltbetona seguma izbūve, Jelgavā”
Līgumi:
Būvdarbi – SIA „KULK” līguma summu Ls 29 056,27
Būvuzraudzība - SIA „3C”par līguma summu Ls 1115,62
Darbu ietvaros:
Zāļu ielā posmā no Institūta ielas līdz īpašumam NR.1A ir ieklāts vienlaidus asfalta segums,
nomales uzpildītas ar minerālmateriālu maisījumu. Objektā izbūvētas piecas jaunas caurtekas zem
iebrauktuvēm, un pārtīrītas divas esošās caurtekas, kā arī veikta grāvju pārtīrīšana. Nobrauktuves pēc
caurteku izbūves atjaunotas ar esošo bruģi, divas izbūvētas asfalta segumā. Lietus ūdens savākšana no
brauktuves ir risināta ar infiltrāciju esošajā grāvī. Veikta esošo aku regulācija. Teritorijas labiekārtošanā
ierīkots zālājs gar izbūvētajām ielas un ietves apmalēm, kā arī sakārtotas būvdarbu skartās teritorijas.
6.7. „Jāņa Čakstes bulvāra 2.kārtas rekonstrukcija”
Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Ielu infrastruktūras attīstība
un Driksas krastmalas sakārtošana" īstenošanas ietvaros.
Līgumi:
 Būvuzraudzība - SIA „Jurēvičs un Partneri” Ls 5287,70,
 Autoruzraudzība - SIA „3C” Ls 4 838,79,
 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” Ls 508 870,98.
Būvniecības ietvaros posmā no Lielās ielas līdz Ausekļa ielai (0,520km):

rekonstruēta brauktuve un izbūvēta ietve vienā ielas pusē (0,160km),

izbūvēta apvienota gājēju ietve ar veloceliņu (0,360km),

izbūvēti automašīnu stāvlaukumi,

rekonstruēts ielu apgaismojums,

veikta elektroapgādes kabeļu pārbūve,

izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma,

rekonstruēts saimnieciskās kanalizācijas sistēmas posms,

veikta ūdensvada mezglu pārbūve,

izbūvēta sakaru kanalizācija pašvaldības vajadzībām,

labiekārtota pieguļošā teritorija.

6.8. „Seguma atjaunošana Dambja ielas posmā no Atmodas ielas līdz Sarmas ielai”
Pamatojoties, ka visā ielas posmā paredzēta siltumtrases rekonstrukcija un posmā no Atmodas
ielas līdz Aspazijas ielai ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija tika izstrādāts darba
projekts ar mērķis nodrošināt ielas brauktuves asfalta seguma atjaunošanu pilnā ielas platumā ar
minimāliem līdzekļiem, uzlabojot satiksmes kustības drošību.
Noslēgts līgums:
 Darba projekta izstrāde - SIA „3C” Ls 1 208,79.
Izvērtējot SIA „Jelgavas ūdens” un SIA „Fortum Jelgava” darba veikšanas kalendāro grafiku
izsludināts iepirkums un veikti būvdarbi „Seguma atjaunošana Dambja ielas posmā no Atmodas ielas līdz
Sarmas ielai, I.kārta”.
Līgumi:
 Būvuzraudzība - SIA „RIKS” Ls 1 207,50,
 Būvniecība - SIA „KULK” Ls 74 379,44.
Būvniecības ietvaros posmā no Atmodas ielas līdz Aspazijas ielai:

atjaunots brauktuves segums (kopā ar SIA „Jelgavas ūdens” un SIA „Fortum Jelgava”)

ielas vienā pusē izbūvēta ietve,

izbūvētas lietus ūdens virszemes uztvērēja akas un gūlijas,

izbūvēta autobusu pieturvietas platforma,

labiekārtota pieguļošā teritorija.

6.9. „Filozofu ielas vienlaidus seguma izbūve posmā no Rūpniecības ielas līdz Kungu ielai”
Pamatojoties, ka ielas posmā notika ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija, tika
noslēgts būvdarbu līgums par brauktuves seguma atjaunošanu (atlikušā daudzuma pēc SIA „Jelgavas
Ūdens” tīklu izbūves darbiem), lai segumu atjaunotu pilnā ielas platumā un ar minimāliem līdzekļiem
uzlabojot satiksmes kustības drošību.
Līgums:
 Būvniecība - SIA „Ostas celtnieks” Ls 11 127,50.

6.10. „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” saņēmusi finansējumu projektam
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI
atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” 2.kārtas ietvaros.
Projekta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā.
Projektā realizācijas laikā uzstādīti jauni 668 LED ielu gaismekļi ar gaismekļu vadības blokiem un
23 ielu apgaismojuma vadības sistēmas bloki, kā arī demontēti esošie gaismekļi. Minētās aktivitātes
realizētas sekojošās ielās: Loka maģistrāles posmā no 6.vidusskolas līdz Aviācijas ielai, Kazarmes ielā,
Pulkveža Brieža ielā, Blaumaņa ielā, Rūpniecības ielas posmā no Pasta ielas līdz Tērvetes ielai, Lietuvas
šosejas posmā no Miera ielas līdz pilsētas robežai, Brīvības bulvārī, Rīgas ielas posmā no Kalnciema ceļa
līdz Loka maģistrālei, Dambja ielā, Filozofu ielas posmā no Tērvetes ielas līdz Augusta ielai, Lapskalna
ielā un Zvejnieku ielā.
Līgums:
SIA „Mītavas Elektra” Ls 412 771,95

6.11. „Jāņa Čakstes bulvāra, Jelgavā, teritorijas tēlniecības objekta izgatavošana, piegāde un
uzstādīšana. Skulptūra "JELGAVAS STUDENTS"
Saskaņā ar metu konkursa „Jāņa Čakstes bulvāra teritorijas tēlniecības objekts” un sarunu procedūras
„Jāņa Čakstes bulvāra, Jelgavā teritorijas tēlniecības objekta izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” rezultātiem,
tika noslēgts Autora darba līgums ar Kārli Īli par skulptūras izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu.
Autoratlīdzības līgums: Kārlis Īle – Ls 49 868,10.

6.12. „Pasta sakas labiekārtošana Jelgavā”
„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 - SIA „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
Projekta realizācijas laikā tiks labiekārtota Pasta sala, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru (gājēju un
velo celiņus, soliņus, apgaismojumu, tualetes, pasākumu norises laukumus, bērnu rotaļu laukumu,
pludmaliutt), apstādījumus un Lielupes upes un Driksas upes krastu sakārtošanu
„Pasta salas labiekārtojums I kārta”
Līgums noslēgts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013.gadam
līdzfinansēta projekta „Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās" īstenošanas ietvaros.
Līgumi:
 Būvuzraudzību - SIA „Jurēvičs un Partneri” Ls 3025,00,
 Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” Ls 2928,24,
 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" Ls 567 186,74.
Projekta ietvaros paredzēta vides izpratnes veicināšana Pasta salā (izveidots videi draudzīgs rotaļu
laukumi, ar kuru palīdzību bērniem tiek dota iespēja izprast dabu (apkārtējo vidi); ierīkotas dabas takas,
nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra (soliņi, elektrības pieslēgumi, nostiprināta salas krasta zona). Iztīrīts
Driksas upes krasts.
„Estrādes izbūves un labiekārtošana”
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 - SIA „Jurēvičs un Partneri” Ls 5082,00,
 Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” Ls 3708,31,
 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" Ls 272 858,38.
Pasta salu plānots veidot kā atpūtas un dažādu brīvdabas pasākumu norises vietu. Būvniecības ietvaros
paredzēts izbūvēt brīvdabas estrādi ar aprīkojumu.
„Ledus skulptūru parka, publiskās slidotavas, smilšu skulptūrdārza un pastaigu parka izbūve
un labiekārtošana”
Līgumi:
 Būvuzraudzību - SIA „Jurēvičs un Partneri” Ls 4840,00,
 Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” Ls 3630,00,
 Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" Ls 813 980,31.
Pasta salu plānots veidot kā atpūtas un dažādu brīvdabas pasākumu norises vietu. Būvniecības ietvaros
paredzēts labiekārtot skulptūru parka, izbūvēt publisko slidotavu un slidu nomas ēku, kā arī izbūvēt un
labiekārtot smilšu skulptūrdārzu un pastaigu parku.

6.13. „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas
posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, Jelgavā”
Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Transporta infrastruktūras
izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā" īstenošanas ietvaros.
Līgumi:
 Būvuzraudzība - SIA „BaltLineGlobe” Ls 4 961,00,
 Autoruzraudzība - SIA „3C” Ls 5 445,00,
 Būvniecība - SIA „OSTAS CELTNIEKS” Ls 626 646,57.
Projekta ietvaros tiks veikta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai
22 un jauna Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Cukura ielai:

rekonstruēts ielu segums un izbūvēts jauns ielas posms,

sakārtota lietus ūdens savākšanas sistēma,

izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posmi

izbūvēts ielu apgaismojums,

ielas risinājumiem traucējošo esošo elektroapgādes tīklu rekonstrukcija,

izveidotas sabiedriskā transporta pieturvietas,

izbūvēta apvienotā gājēju ietve un veloceliņš,

labiekārtota pieguļošā teritorija.

7. Ielas, ietves, ceļi, stāvlaukumi
7.1. Asfaltbetona bedrīšu remonts - Ls 178135
Bedrīšu remonts veikts uz Jelgavas pilsētas asfaltētajām ielām 15000 m2 platībā.
7.2. Jelgavas iekšpagalmu, stāvlaukumu remonts ar nepilno asfaltēšanas tehnoloģiju – 812 m2,
iekšpagalmu brauktuvju bedrīšu remonts ar frēzēto asfaltu – 200m3. Kopējās izmaksas – Ls
11600.
Objekti:
Lielās ielas iekšpagalmi, P.O.Kalpaka iela 5, Tērvetes iela 88, Māras iela 10, 12, Meiju ceļš Zvejnieku iela, Katoļu iela Nr.6, 8, 10, Kalnciema ceļš Nr.105, Pasta 18, 20 - Dobeles iela - Mātera Kr.Barona, Sudrabu Edžus iela - Pasta iela - Jāņa iela - Mātera iela, Jāņa Čakstes - Lielā iela - Uzvaras
iela, Zirgu iela Nr.9, 9a - Pasta - Stacijas iela - Mātera iela, Asteru iela - Aspazijas iela - Draudzības
iela - Atmodas iela, Ausekļa iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela Jelgavas izglītības
iestāžu iebraucamo ceļu un laukumu remonts ar karsto asfaltu - 800m2 (5.vsk, 6.vsk, 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).
7.3. Ietvju asfalta remonts 100m2, 1460Ls
Objekti:
Elektrības iela, Kalpaka iela, Zemgales prospekts, Dobeles iela, Viskaļu iela, Pērnavas iela.
7.4. Jelgavas ielu greiderēšana – Ls 16000
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 – 1400 pārgājiena
kilometri.
7.5. Ielu uzbēršana ar otrreiz izmantojamiem materiāliem – Ls 70000
2013.gadā uzbērto ielu posmu saraksts
Nr.p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ielas nosaukums
Līduma iela
Tīreļa iela
Kreimeņu iela
Platones ielas posmi
Riņķa iela
Rubeņu ceļa posms no Loka Maģistrāles līdz Nr.10
Graudu ielas posmi
Bebru ceļš posmā no Dūņu ielas līdz Atmodas ielai
Vaivaru iela
Ganību iela
Papardes iela
Līgotāju iela
Viršu iela
Līgotāju iela
Zileņu iela
Malienas iela
Smilšu iela
Ziediņu ceļš
Draudzības ielas posmi
Blaumaņa iela stāvlaukums
Klijēnu ceļš

Apjoms, m3
30
40
50
40
50
50
40
40
25
280
20
50
50
40
50
30
100
50
30
40
106

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Dārzkopju iela
Aroniju iela
Strazdu iela
Zāļu iela
Indrānu iela
Lazdu iela
Avotu iela
Ievu un Gaismas ielu krustojumu
Stadiona iela
Sila iela
Ķeguma iela
Loka iela
Būriņu ceļš
Strautnieku iela
Rudzu iela
Melleņu ielas krustojums ar Strautnieku ielu
Sieramuižas iela
Gārņu iela
Stiebru iela
Bebru ceļš
Griezes iela
Vizbuļu iela
Jasmīna iela
Zirgu iela
Ausmas iela
Nākotnes iela
Mārtiņa iela
Augstkalnes iela
Zīles ceļš
Pambakara ceļš
Meldru ceļš
Lediņu ceļš
Mednieku iela
Sargu iela
Liepu iela
Klusā iela
Krastmalas iela
Pārmiju iela
Rasas iela
Mazais ceļš
Apiņu iela
Parka iela
Gaismas iela
Oļu iela
Vārpu iela
Zaļumu iela
Vizbuļu iela
Audēju iela
Mednieku iela
Dzelzceļnieku iela
Meža ceļš
Meldru ceļš
Loka iela
Augstkalnes iela
Ausmas iela
Bumbieru ceļš
Mārtiņa iela
Zīles ceļš
Stiebru iela
Gārņu iela
Bebru ceļš
Jasmīnu iela
Nākotnes iela

79
66
75
56
13
50
71
30
20
35
50
80
50
65
50
30
10
55
50
50
40
40
10
10
30
30
15
50
50
70
45
30
30
50
120
50
50
30
45
120
150
400
10
10
20
30
30
50
20
24
56
70
8
40
20
20
10
20
50
10
20
20
20

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Klijēnu ceļš
Strazdu iela
Aroniju iela
Dārzkopju iela
Avotu iela
Zāļu iela
Bumbieru ceļš
Ozolu ceļš
Rudzu iela
Sieramuižas iela
Lediņu ceļš
Lazdu iela
Kreimeņu iela
Līgotāju iela
Stārķu iela
Ķeguma un Sila iela
Sila iela 16
Griezes iela
Mednieku iela,
Dambja iela
Vizbuļu iela
Zirgu iela
Strautnieku iela
Rudzu iela
Dainas iela
Mežmalas iela
Rogu ceļš
Indrānu iela
Zīles ceļš
Būriņu ceļš
Rogu ceļš
Pambakaru ceļš
Loka iela
Koplietošanas ceļš no Dobeles šosejas līdz Nameja ielai
Dambja ielas 26 koplietošanas ceļš
Gulbju iela
Sniega iela
Kalnciema ceļa atzars uz sūknētavu
Īves iela
Vītolu ceļš
Pūra ceļš
Malkas ceļš turpinājums uz Svētes upes tiltu
Upeņu iela
Skolas iela
Upes ceļš
Melleņu iela
Dūņu iela
Zālītes iela
K.Praula iela
Atmodas ielai paralēlais gājēju ceļš
Kopā:

7.6. Grants seguma ielu atputekļošana – Ls 12600
2013. gadā veikta ielu atputekļošana:
 Emīla Dārziņa iela – 3764 m2;
 Salnas iela – 2895 m2;
 Liepājas iela – 2921 m2;
 Atmodas iela – 4400 m2;
 Birzes iela – 3200 m2;
 Vecais ceļš posmā no Pērnavas ielas līdz Institūta ielai – 4200 m2;

150
40
40
55
25
30
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10
30
10
10
44
34
22
10
22
12
32
12
12
42
12
46
22
12
135
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10
10
34
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20
10
300
30
50
60
100
30
50
80
100
30
80
50
50
26
10
88
40
6454












Romas iela – 13500 m2;
E.Veidenbauma iela posmā no Rūpniecības ielas līdz Stacijas ielai – 1480 m2;
2.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam – 5929 m2;
Lāču iela posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai – 2921 m2;
5. līnija posmā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam – 6000 m2;
3.līnija – 5000 m2;
Mazais ceļš – 1349 m2;
Avotu iela – 2080 m2;
Vīgriežu iela – 2384 m2;
Augstkalnes iela – 3232 m2;

7.7. Ietvju seguma atjaunošana, izmantojot otrreiz izmantojamo bruģakmens segumu – Ls 66662
Ietvju seguma atjaunošanas saraksts
Nr. p.
k.
1
2
3
4
5
6
7

Objekta nosaukums
Rīgas iela posmā no Izstādes ielas līdz Institūta ielai, kreisā puse
Garozas ielas ietves posmā no dzelzceļa stacijas „Cukurfabrika” līdz Alkšņu ielai
Kr. Barona iela posmā no Vecpilsētas ielas līdz PII „Zvaigznīte”
Uzvaras iela posmā no Ausekļa ielas līdz Uzvaras parkam
Māras iela Nr.2 ietve uz PII „Lācītis”
Dambja ielas ietves
Vaļņu iela Nr.5 ietves izbūve gar PII „Gaismiņa”
Kopā:

Darba
apjoms, m2
603
625
94
708
56
743
143
2972

7.8. Nomaļu uzturēšana - Ls 11718
Nomaļu uzturēšana veikta sekojošos objektos: Kr. Barona iela, Kalnciema ceļš, Tērvetes iela, Miera
iela, Lietuvas šoseja, Garozas iela, Loka Maģistrāle, Aviācijas iela, Aizsargu iela;
7.9. Ziemas dienests - Jelgavas pilsētas ielas - Ls 257572
Sniega tīrīšana, kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, kā arī sniega izvešana 125 m3 apjomā. Grants
seguma ielu tīrīšana.
7.10. Ielu un ietvju mehanizētā tīrīšana - Ls 81708
Ielu mehanizētā tīrīšana veikta 2880 pārgājiena kilometru kopgarumā. Ietvju mehanizētā tīrīšana veikta
160000 m2 platībā.
7.11. Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmes) uzturēšana Jelgavas ielās - Ls 40306
• Iztaisnoti balsti un ceļa zīmes - 101 gab.,
• uzstādītas jaunas ceļa zīmes - 162 gab.,
• uzstādīti ceļa zīmju balsti - 101 gab., t.sk. uzstādīti balsti ar konsolēm - 30 gab.,
• gājēju barjeru labošana pēc CSN - 69m,
• jaunas norobežojošās gājēju barjeras - 38m,
• ceļa zīmju demontāža - 46gab,
• uzstādīti jauni sfēriskie spoguļi krustojumos - Lapskalna iela un Kazarmes ielas krustojums.
7.12. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Jelgavā - Ls 30000
Atjaunoti horizontālie apzīmējumi 37 km kopgarumā. Kopējais atjaunotais horizontālo
apzīmējumu laukums - 4000 m2.

8. Elektrotīklu uzturēšana
8.1. Ielu apgaismojuma uzturēšanas darbos tika izpildīti sekojoši darbi ar kopējo summu - Ls
75 236,42:
• demontēti 40 apgaismojuma stabi;
• uzstādīti 51 jauni apgaismojuma stabi;
• nomainīti 320 gaismekļi (211 no tiem ir otrreizēji izmantojami gaismekļi, demontēti realizējot
projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”) un 26 parka tipa plafoni;
• nomainītas 662 Na gāzizlādes spuldzes, 150 ekonomiskās spuldzes parkos;
• veikta piekarkabeļa līniju izbūve AMKA 1x16+25, kopējais garums 3261m;
• tika veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa un jaunu līniju izbūve, kopējais garums 751m.
Apgaismojuma tīkla uzturēšanas galveno darbu saraksts
Nr. p.
k.
1.

2.
3.
4.

5.

Aktivitāte

Veiktie darbi

Izbūvēta 675m gara
apgaismojuma līnija
uzstādīti 16 gaismekļi.
Izbūvēta 180m gara
Apgaismojuma izbūve Emburgas ielas
apgaismojuma līnija
posmā no Prohorova ielas līdz Cepļu ielai
uzstādīti 5 gaismekļi.
Apgaismojuma izbūve Cepļu ielas posmā no Izbūvēta 140m gara
Emburgas ielas līdz dz.mājai Cepļu iela
apgaismojuma līnija
Nr.16.
uzstādīti 4 gaismekļi.
Izbūvēta 345m gara
Apgaismojuma izbūve Biešu ielas posmā no
apgaismojuma līnija
dz.mājas Nr.10 līdz ielas galam.
uzstādīti 8 gaismekļi.
Izbūvēta 100m gara
Apgaismojuma atjaunošana Autoostas
apgaismojuma līnija
skvērā
uzstādīti 14 gaismekļi.
KOPĀ
Apgaismojuma izbūve Prohorova ielas
posmā no Neretas ielas līdz Emburga iela

Izmaksas,
Ls bez PVN
2678,77
769,46
611,03
1420,56
2333,22
7813,04

8.2. Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas – Ls 278 171,67:

Ielu apgaismojuma elektrības patēriņa pieaugums 2013.gadā saistīts ar:
 tika ievests ekspluatācija rekonstruēto ielu apgaismojuma tīkls;
 ielu apgaismojums vasarā netika atslēgts pēc 0200;
 vairākas pilsētas ielas daļa no apgaismojuma stabiem netika atslēgta pavisam, bet tikai uz
nakts periodu no 2300 līdz 0500.

8.3. Luksoforu uzturēšana
Kopējas luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas posmā no 01.01.2010. līdz
31.12.2010 sastāda 105 537,45 Ls (ieskaitot elektroenerģijas izmaksas). Satiksmes negadījumu un
laiku apstākļu ietekmē izraisīto bojājumu likvidēšanas izdevumi gadā sastāda 4 109,96 Ls.

9. Hidrotehnisko būvju uzturēšana
9.1 Tiltu apsaimniekošana:
9.1.2 Tiltu remonti un ikdienas uzturēšana (t.sk., Bāra tilta trepju remonts, Bauskas ielas
gājēju tilta konusa izskalojuma likvidēšana un margu atjaunošana, Straumes ielas tilta
margu remonts, Būriņa ceļa tilta klāja remonts, Lietuvas šosejas pārvada tilta margu
remonts, slēdzeņu montāža uz Lielupes un Driksas tilta šahtu durvīm, deformācijas
šuvju tīrīšana, Mītavas tilta tīrīšana, margu remonts, 24 gab. slēdzeņu noņemšana no
pilsētas tiltiem), izmaksas - 15058.20 Ls.
9.1.3 Veikti pilsētas Lietuvas šosejas pārvada konusu atbrīvošana no apauguma 2500m2,
izmaksas - 3182.91Ls.
9.1.4 Tika veikta vairāku pilsētas tiltu inspekcija (Lielās, Driksas, Baložu ielu tilti, Loka
maģistrāles pārvads), izmaksas - 2152.18Ls un Malkas tilta ģeotehniskās izpētes darbi,
izmaksas - 611Ls.
9.1.5 Pontonu uzturēšana J.Čakstes bulvārī - 2219.47Ls.
9.1.6 Malkas tilta rekonstrukcijas darbi - 26251.18Ls
Lietus ūdens kanalizācija:
9.2 Sūknētavu, notekūdens attīrīšanas iekārtu un strūklaku uzturēšana:
9.2.1 Jelgavas pilsētas lietusūdens kanalizācijas sūknētavu, notekūdeņu iekārtu un strūklaku
apsaimniekošanā izlietots 14723.30 Ls.
9.2.2 Aprīkojuma modernizācijā un remontdarbos (Strūklaku durvju remonts, Aviācijas
ielas un Kameņu sūknētavu remonts, Ziediņu sūknētavas modernizācija, Meža kapu
sūknētavas izbūve) izlietots 10864.35Ls.
9.3 Bebru dambji
9.3.1 Nojaukti 25 bebru dambji (Lietuvas šosejā, Slokas un Kārklu ielās, Lāču un Žagaru
ceļos), izmaksas - 2346.23Ls.
9.4 Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu uzturēšanas ziemas sezonā (gūliju un to pievadu
atkausēšana, caurteku atkausēšana, gūliju attīrīšana no sniega) izmaksas - 3153.03Ls.
9.5 Iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācija:
9.5.1 Iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu (piem., gūlijas un vada nomaiņa Pumpura
iela 5, akas vāka regulēšana Ganību iela 61, ka arī Satiksmes ielā 53, Rūpniecības ielā
5a, Pērnavas ielā 8/14, Loka maģistrālā 7 un Uzvaras iela 6 kolektoru skalošana)
apsekošanai un uzturēšanai iztērēti 5465.23Ls.
9.5.2 Iegruvumu likvidēšanā (piemēram, Uzvaras iela 6, J.Čakstes bulvāris 9, Loka
maģistrāle 23) iztērēts 3020.66Ls.
9.5.3 Veikta izskalojuma novēršana zem ēkas Loka maģistrāle 5, 7210.83Ls.
9.6 Pretplūdu pasākumi
9.6.1 Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā 10284.26Ls.
9.6.2 Atjaunota Raiņa ielas kolektora pretplūdu klape 788.90Ls
9.6.3 Plūdu seku likvidēšanai Lielupes pludmalē un J.Čakstes bulvāra promenādē, izskaloto
ceļu piebēršanai tika iztērēts 4817.48Ls.
9.6.4 Veikta pretplūdu caurteku/velvju inspekcijas Lietuvas šosejā un Būriņu ceļā, 1936Ls.
9.6.5 Izbūvētas caurtekas, Svētes upes caurplūduma palielināšanai zem Bāra ceļa,
5905.50Ls
9.7 Segto sistēmu apsaimniekošana
9.7.1 Akas vāku nomaiņa vai uzlikšana 16gab. 6751.19Ls,
9.7.2 Dzelzsbetona pamatnes uzstādīšana 25gab. 1593.61Ls,
9.7.3 Kanalizācijas akas pārsedzes nomaiņa 13gab. 2493.13Ls,
9.7.4 Aku vāku augstuma regulēšana 14 gab. 1007.83Ls,
9.7.5 Nomainīti 3 grodi 700.29Ls,
9.7.6 Novērsta 10 gab. aku vāku klabēšana 214.67Ls
9.7.7 Lietus kanalizācijas kolektoru skalošana un aku tīrīšana 8024.42Ls
9.7.8 Loka maģistrāles kolektora skalošana un smilšu ķērāju skalošana pirms attīrīšanas
iekārtām 6204.15Ls
9.7.9 Lietus ūdens uztvērējaku (gūliju) uzturēšana

9.7.10
9.7.11
9.7.12
9.7.13
9.7.14

Gūlijas augstuma regulēšana 18 gab. 1440Ls,
Gūlijas nomaiņa vai restes uzlikšana 53 gab. 3151.40Ls,
Jauno gūliju izbūve 16 gab. 3878.78Ls,
Ikdienas gūliju tīrīšana 1476 gab. 16365.79Ls
Lietus kanalizācijas cauruļvada (t.sk. gūliju pievadu) nomaiņa un izbūve PP DN 150 DN 400 mm 101m 10466.85Ls.
9.8 Remontdarbi, izskalojumi, iegruvumi
9.8.1 Avārijas vietu aprīkošana 9 gab. 240.43Ls
9.8.2 Ap 41gab. iegruvumu un izskalojumu likvidēšana (piem., Strautu ielā pie kapiem,
Kārklu ielā, Zvejnieku iela 18, Aviācijas iela 9, Meiju ceļš 46, Helmaņa iela 3, Kārklu
ielā) 26430.02Ls.
9.8.3 Jāņa kolektora iegruvuma likvidēšana Elektrības ielā 8b 6286.97 Ls
9.8.4 Dzelzceļnieku ielas kolektora atjaunošana 50m, avārijas darbi, 32096.44Ls
9.9 Vaļējo sistēmu apsaimniekošana
9.9.1 Caurteku apsaimniekošana: Caurteku skalošanas darbi 15071.02Ls. Caurteku
nomaiņa, izbūve (piem., 2.līnija, Zirņu iela, Parka iela 12, Apiņu iela 32, Avotu iela,
Kalnciema c.26-38, Tērvetes iela 232): 97.5 m DN300 14105.35Ls; 38.5 m DN400
7305.47Ls; 3 m DN500 571.40Ls.
Grāvju sistēmas uzturēšana
9.9.2 Grāvju pārtīrīšana, meliorācijas sistēmas uzturēšana un profilēšana 8490m3 (piem.,
Dziesmassvētku grāvis, Lauksaimnieku, Avotu, Filozofu Aviācijas, Biešu, Tulpju,
Viršu un Cukura ielās, Vangaļu, Apiņu, Kadiķu ceļos) 41807.30Ls
9.9.3 Grāvju pļaušana 34098 m2 2647.29Ls (piem., Zirņu un Lāču ielās, Žagaru, Vangaļu
ceļos)
9.9.4 Virszemes notekūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana, t.sk. grāvju
pārtīrīšana un caurteku ierīkošana:
 Rūpniecības ielā 1923m3 2326.95Ls,
 Pionieru ielā 7500m3 9061.39Ls,
 Viktorijas ielas posmā no Platones ielas līdz Aveņu iela 44 2969.07Ls
 Celtnieku ielas posmā no Satiksmes ielas līdz Traktoristu ielai 176m3 7063.55Ls,
 Garozas ielā 16270.72Ls,
 Tērvetes ielā 232 6730.60Ls,
 Floras ielā 3137.18Ls.
9.9.5 Ar piesaistīto darbaspēku 5600 m2 grāvju tīrīšana un 108m3 nocirsto zaru utilizācija
(piem., Būriņu ceļā,, Kalnciema ceļā, Rogu ceļā) 531.19Ls.
9.10
Dažādi darbi:
 Tika saskaņoti 281 topogrāfiskie plāni.
 Nameju ielas novadgrāvja nogāžu nostiprināšana, izskalojumu likvidēšana, tekņu
un apmaļu izbūve 4465.46Ls
 201t piesārņotās grunts utilizācija Ozolpilī 11788.64Ls
 Transporta pakalpojumi: otrreizējo materiālu pārvešanai, grunts līdzināšana
Uzvaras, Bauskas un Biešu ielās, tīklu izpēte Akadēmijas ielā 906,65Ls.
 Zvaigžņu dīķa nožogojuma remonts: armatūras uzstādīšana, metināšana, žoga
sieta atjaunošana 1057.36Ls
 Lietuvas šosejas 30 ūdens uztvērēju izbūve, ūdens novadīšana 1701.18Ls
 Krastmalas ielas drenāžas izbūve 6107.20Ls
 Uzvaras parka ūdensvada atslēgšana un pieslēgšana, vadu izpēte 417.51Ls
9.11
Nelegālo izvadu likvidēšana:
Likvidēti vairāki nelegālie izvadi no privātmājām atklātajos grāvjos: Aviācijas iela 4, Olaines,
Aveņu un Viktorijas ielās 199,38Ls.

10. Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana
10.1. Pilsētas dobes
Dobēs tika iestādītas 51069 gab. vasaras puķes ar kopējām izmaksām - 22643,70 Ls
Tika ierīkotas jaunas dobes Jelgavas pilsētas teritorijā:
 I ģimnāzijā augu maiņa;
 6. Līnijas galapunktā;
 Vecpilsētas iela;
 Mākslas skolā augu maiņa;
 Stacijas parkā tiek mainīti augi;
 Skvērā aiz kultūras nama Bumbieres piemineklis;
 J.Čakstes bulvārī izvietotas tūtas puķu;
 Lediņos nomainīti augi;
 Junda nomainīti augi;
 Dobēs izvietoti 16 dekoratīvie eži ar puķu stādījumiem muguras daļā.
Tika veikta dobju uzturēšana (ravēšana, miglošana, mēslošana, laistīšana):
 Vasaras puķu dobes 2935 m2;
 Ziemciešu puķu dobes 8515 m2;
 Krūmu grupas dobes 10545 m2;
Dzīvžoga cirpšana divas reizes sezonā 1796m2.
Krūmu grupām izveidotas apdobes un nomulčētas ar mulčējamo materiālu, kas iegūts no
izcirstajiem krūmiem. Skvērā aiz kultūras nama, Hercoga Jēkaba laukumā, Stacijas parkā, Alunāna parkā ,
Raiņa parkā , Lielās ielas dzīvžogam, 4.pamatskola, Valsts ģimnāzija, 1.ģimnāzija.
10.2. Puķu podi
Puķu podos tika iestādītas 3600 gab. augi. Podu uzturēšanu (ravēšana, miglošana, mēslošana, laistīšana) 20712,48 Ls. Tika uzstādīti 103 gab. puķu podi elektrības stabos.
10.3. 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 16 ha;
10.4. 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;
 Pārkrāsotas rotaļu ierīces, nomainītas koka detaļas - Skvērā pie Zvaigžņu dīķī, Lielā iela
15a un Satiksmes ielā – 2994.85Ls;

11. Dzīvnieku uzturēšanas uzraudzība







Plānveida un neplānotajās klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas reidos izķerti 113 suņi, 389 kaķi,
15 citi dzīvnieki (seski, lapsas, putni u.c.). Kopējās izmaksas Ls 6030.00
Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti 250 suņi, 577 kaķi, 31 citi dzīvnieki
(noķerto klaiņojošo dzīvnieku izmeklēšana, izmitināšana, uzturēšana, eitanāzija, un kremācija).
Kopējās izmaksas Ls 22630.00
Jelgavas pilsētā ir veikta mirušo dzīvnieku savākšana (10 suņi, 129 kaķi, 50 citi dzīvnieki) un
ievainoto dzīvnieku savākšana (5 suņi, 15 kaķi, 6 citi dzīvnieki). Kopējās izmaksas Ls 2800.00
Ievainoto dzīvnieku ārstēšana (5 suņi, 15 kaķi, 6 citi dzīvnieki). Kopējās izmaksas Ls 3270.00
Veikta 29 bezsaimnieku kaķu sterilizācija (Asteru iela 16, Dambja iela 4, Lidotāju iela 2,
Satiksmes iela 43, Nameja iela 2, Sarmas iela 21, Uzvaras iela 6, Meiju ceļš 42 un 46, Dzelzceļa
stacija). Kopējās izmaksas Ls 700.00
Veikta ikgadējā tālinjekcijas šautenes apkope, izlietoto šļirču, adatu tīrīšana un sagatavošana,
jaunu medikamentu iegāde. Iegādāti arī suņu reģistrācijas žetoni. Kopējās izmaksas Ls 930.00

12. Pieturvietu, soliņu, atkritumu urnu un tirdzniecības vietu uzturēšana







Veikta stikloto pieturvietu izsisto stiklu iestiklošana. Kopējās izmaksas Ls 1330.00
Pieturvietu uzkopšana, stikloto konstrukciju mazgāšana. Kopējās izmaksas Ls 1450.00
Veikta autobusu pieturvietās un parkos izvietotā inventāra (soliņu un atkritumu urnu) uzturēšana
kārtībā. Kopējās izmaksas Ls 2800.00
Iegādātas jaunas atkritumu urnas Čakstes bulvāra krastmalai. Kopējās izmaksas Ls 470.00
Krāsoti un laboti tirdzniecības vietu kompleksi. Kopējās izmaksas Ls 1740.00
Iegādāti antigrafiti līdzekļi un veikti grafiti aizkrāsošanas darbi. Kopējās izmaksas Ls 2900.00

13. 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 2013.gadā

Nosaukums

Summa (Ls)

Svētki (ikdiena)

3665.00

Ziemassvētki

35 040.00

Ledus skulptūru festivāls

10 570.00

Masļeņica

150.00

Lieldienas

5965.00

Svētki maijā (1., 4., 8., 9.,.maijs)

620.00

Stādu dienas

1245.00

Jelgavas Pilsētas svētki

8250.00

Sarmas ielas svētki

210.00

Līgo svētki

115.00

Dziesmu svētki

340.00

Smilšu skulptūru festivāls

3800.00

Piena, maizes un medus svētki

3155.00

Pasākumi Svētbirzē, atceres dienas janv., jūn., aug.

515.00

Svētki augustā

340.00

Zinību diena

90.00

Metālapstrādes svētki

2580.00

Koka skulptūras

1320.00

Valsts svētki

11 550.00

Arhitekt.skulpt.veidojumu uzturēšana

5970.00

Neparedzēti pasākumi

290.00
Kopā:

96 815.00

14. Mežu apsaimniekošana
2013. gadā Jelgavas mežos paveiktie darbi:
 1.Likvidētas trīs patvarīgi izveidotas atkritumu izgāztuves pilsētas pašvaldības mežos (73.51
Ls);
 Veiktas sastāva kopšanas cirtes 14.10 ha platībā (1202.00 Ls);
 Sagatavots cirsmu fonds un pārdotas 2 cirsmas izsolē, kopskaitā 731 kubikmetrs par 14050.00
Ls
 Sagatavotas un pārdotas izsolē 13 sanitārās cirtes malkas ieguvei, kopskaitā 217 kubikmetri
par 2362.00 Ls;
 Novākti 287 nevēlami koki, veikta traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana vietās pie
brauktuvēm un ceļa zīmēm (20174.60 Ls);
 Veikta koku celmu frēzēšana pilsētas centrālajās ielās un parkos, kopskaitā 105 celmi ar
kopējo darba apjomu 3924 cm (2377.88 Ls);
 Ielu apstādījumi papildināti ar 16 jauniem kociņiem (1913.20 Ls);
 Veikta pēdējo gadu stādīto kociņu (1195 gab.) regulāra kopšana (atsaišu atjaunošana,
papildmēslojuma iestrāde, laistīšana (949.70 Ls);
 Veikta ielu apstādījumos augošo koku vainagu veidošana 497 kokiem (5711.81 Ls);
 Veikta kvartālstigu un meliorācijas grāvju apauguma novākšana 3.33 ha platībā (333.00Ls).

15. Kapsētu apsaimniekošana
2013.gadā Jelgavas kapsētās paveiktie darbi:
• Izbūvēta drenāža Bērzu kapsētā, kopējās izmaksas - Ls 11657,66;
• Veikta Meža kapsētas paplašināšana, kopējās izmaksas - Ls 21085,94;
• Uzsākta kapsētu informācijas digitalizācija;
• Veikts administrācijas telpu un fasādes remonts Baložu un Zanderu
kapličās;
• Sadarbībā ar Valsts aprobācijas dienestu kapsētu apsaimniekošanā
piespiedu sabiedriskos darbus veica 81 notiesātais.
•

2013.Jelgavas kapsētās apbedīti 722 mirušie.

