Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība”
2014.gada publiskais pārskats
1. Vispārīgā informācija
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 Iestādes
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 2014.gada budžetā
apstiprināti ieņēmumi 5 369 059 euro t.sk.:
 nenodokļu ieņēmumi 9 177 euro;
 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 121 050 euro;
 dotācija no pašvaldības 4 004 609 euro;
 valsts Autoceļu fonda mērķdotācija 1 094 299 euro;
 projekts "Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana Baltijā" 43 672 euro;
 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" 87 037 euro;
 Ziedojumi un dāvinājumi 9 215 euro.
Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 98.2 %.
Speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 99.4 %.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi izpildījušies par 100 %.
Iestādes budžetā 2014.gadā apstiprināti izdevumi 5 377 760 euro apmērā.
Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju, izdevumu
naudas plūsma 2014.gadā bija 5 190 901 euro, t.sk.:
 atalgojumi 606 649 euro;
 komandējumu izdevumi 6 536 euro;
 pakalpojumu apmaksa 3 566 282 euro;
 materiālu un energoresursu iegāde 161 266 euro;
 darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1741 164 euro;
 kapitālie izdevumi 577 524 euro;
 sociālie pabalsti 85 579 euro.

2. Personāls
Iestādē uz 2014.gada 31.decembri strādā 58 darbinieki, no kuriem – 23 vīrieši un 35
sievietes.
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3. Juridiskie jautājumi - iepirkumi, izsoles, līgumi, darbs ar
normatīvajiem aktiem
Iepirkumu procedūras

3.1.

Sagatavota iepirkumu dokumentācija (tehniskās specifikācijas, kvalifikācijas prasības,
līguma projekts, tehniskā piedāvājuma forma) un dalība iepirkumu komisijā (piedāvājumu
atvēršana, vērtēšana un nepieciešamas dokumentācijas izskatīšana).
Iepirkuma procedūras veids

N.p.k.

Daudzums

Noslēgts
līgums

Pārtraukts/anulēts

1.

Atklāts konkurss

5

3

1

2.

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma
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3.2.

Līgumi
Līguma veids

N.p.k.
1.
2.

Daudzums

Veikta iepirkuma procedūra
Nav veikta iepirkuma procedūra

30
231
Kopā

3.3.

261

Izsoles

N.p.k.
1.

2.

Nosaukums

Rīkošanas datums

Noslēgti
līgumi

11.11.2014.

2

11.12.2014.

4

Rakstiska izsole „Trīs augošu koku cirsmas ar kopējo
krāju 760 m3”
Rakstiska izsole „Sešpadsmit izsoles daļas ar sauso,
vēja gāzto un nevēlamo koku koksnes kopējo krāju
360 m3,
Zemgales virsmežniecības 3.Centra apgaitā un Meiju
ceļā 66, Jelgavā”

3.4. Darbs Jelgavas pilsētas domes realizētajos projektos, kuros Iestāde ir kā
būvniecības procesa projekta vadītāja
N.p.k.
1.
2.
3.
4.

Nosaukums
„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras un
inženierkomunikāciju izbūve Jelgavā” (būvniecība, būvuzraudzība un
autoruzraudzība)
„Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”
(būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība)
„Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārta” (būvniecība, būvuzraudzība un
autoruzraudzība)
„Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai,
Jelgavā asfalta seguma atjaunošana”

5.

„Atklātā stāvlaukuma un gājēju ietves izbūve Jelgavā”

6.

„Pasta salas estrādes palīgtelpu – grimētavu būvniecība”

3.5. Sagatavotie Jelgavas pilsētas domes lēmumu, kas attiecināmi uz Iestādes darbību,
projekti
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
3.6.

Lēmumprojekta nosaukums
Projekta „ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana Baltijā”
īstenošana
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība”
valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu likvidācija
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība”
valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu likvidācija
Būvju (kadastra apzīmējums 09000230012053) nojaukšana
Meiju ceļā 66, Jelgavā

Pieņemšanas
datums
27.03.2014.
20.11.2014.
18.12.2014.
18.12.2014.

Citi juridiska rakstura darbi

Pretenzija vainīgajai personai par 29.08.2014. ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
nodarīto mantisko zaudējumu atlīdzināšanu 29,88 euro apmērā, kā rezultātā Iestādei
zaudējumi ir atlīdzināti pilnā apmērā.
Pretenzijas IF P&C Insurance AS par 19.12.2013. negadījuma rezultātā, t.i. uzbraucot
Miera kapsētas vārtiem, Iestādei nodarīto mantisko zaudējumu atlīdzināšanu 5308,39 euro
apmērā, kā rezultātā Iestādei zaudējumi ir atlīdzināti daļēji un lietvedība turpinās 2015.gadā.
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecībai iesniegts pieteikums par zemes vienības
(zemesgabalu Bauskas iela 18, Jelgava (kadastra Nr.0900 017 0295) 47982 m2 platībā) meža
inventarizāciju, ko Jelgavas pilsētas pašvaldība vēlas atsavināt Meža (Nikolaja) kapsētas
paplašināšanai.
Sagatavoti Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu
Nr.10-15 „Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” grozījumi.
Izskatīti un sagatavoti priekšlikumi par likumprojektiem „Civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas likums”, „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” un „Grozījumi
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.
Ienākošās korespondences izskatīšana un atbilžu sagatavošana, sadarbojoties ar Iestādes
speciālistiem.

4. Pašvaldības operatīvās informācijas centrs
Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (turpmāk tekstā - 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 regulāri tiek 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 2014.gadā tika reģistrēti 9364 pieteikumi
(7031 – 8787 bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālrunis; 332 - interaktīvā karte; 224 – mobilā
aplikācija). Kopējais reģistrēto pieteikumu skaits 2014.gadā palielinājās par 26% jeb 1933
pieteikumiem. Mobilās aplikācijas pieteikumu pieaugums ir vērā ņemams, jo to skaits ir
palielinājies par 35% jeb 58 pieteikumiem.
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 Iestādei nepārtraukti jāseko līdzi tehnoloģiskajiem
jaunievedumiem un lietotāju priekšlikumiem, lai darbinieku ikdienas pienākumu izpildi un
saziņu ar iedzīvotājiem padarītu vēl efektīvāku.
2014.gadā tika iegūti jauni Jelgavas pilsētas applūstošo teritoriju lāzerskenēšanas dati,
kurus ir plānots publicēt interaktīvajā kartē: http://karte.pilsetsaimnieciba.lv, lai aktualizētā
informācija arī turpmāk iedzīvotājiem būtu publiski pieejama.
Kopš 2013.gada 1.septembra Iastādes 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 atvērtas gan
iedzīvotājiem, gan skolniekiem, gan arī studentiem. 2014.gadā pašvaldības operatīvās
informācijas centru apmeklēja 570 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.
2014.gadā pašvaldības operatīvās informācijas centrā strādājošais personāls piedalījās
četrās mācībās. Divas mācības bija teorētiskās, bet divas – praktiskās mācības, kuru laikā tika
pārbaudītas organizāciju reaģēšanas spējas un personāla profesionālā sagatavotība. Vienu
praktisko apmācību organizatori un vadītāji bija pašvaldības operatīvās informācijas centrā
strādājošie darbinieki.

5. Piesaistītais darba spēks
5.1. Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”
Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001, īstenošana no 02.01.2014. līdz 30.12.2014.
Iastādē ir noslēgti 257 līgumi „Līgums par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu”
ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles (turpmāk – NVA) norīkotajiem
bezdarbniekiem.
Bezdarbnieki uz noslēgtā līguma pamata algotos pagaidu sabiedriskos darbus (turpmāk
– APSD) veica līdz 2014.gada 28.novembrim.
Līgumi par APSD veikšanu izbeigti ar 88 bezdarbniekiem, no kuriem ar rīkojumu
atlaisti:
 63 kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ;
 25 veselības stāvokļa, ģimenes vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
Apkopojuma dati par periodu no 02.01.2014. līdz 30.11.2014.
Piešķirto APSD vietu skaits
2014.gada
mēnesis

No jauna izveidojamo
(samazināto) APSD
vietu skaits mēnesī

Kopējais aktuālo
APSD vietu skaits
mēnesī

janvāris
februāris
marts
aprīlis
maijs
jūnijs
jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris

66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

Kopējais
NVA norīkoto
faktiski
un APSD
izmantotais
vietās iesaistīto
cilvēk
bezdarbnieku
mēnešu
skaits mēnesī
skaits
73 / 73
48,33
28 / 80
56,35
25 / 79
52,03
25 / 76
54,95
18 / 76
58,85
22 / 77
59,55
11 / 73
61,80
21 / 74
59,21
20 / 77
60,21
6 / 63
50,30
4 / 45
35,88

Finanšu rādītāji
Izmaksu pozīcija
No Projekta līdzekļiem
Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai
Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai
No pašvaldības piešķirtā budžeta
Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām
Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO iemaksām
Darba koordinētāja VSAO iemaksām
JPPI "Pilsētsaimniecība" veiktie transporta izdevumi Projekta
īstenošanas vajadzībām
Atkritumu savākšana un utilizēšana
Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas vajadzībām
KOPĀ:

2014.gadā
1 687 euro
85 579 euro
8 778 euro
1 854 euro
398 euro
1 625 euro
65 702 euro
6 698 euro
172 321 euro

5.2. Sociālās palīdzības saņēmēju un piespiedu darbu veicēji
2014.gadā no 1.janvāra līdz 31.decembrim Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
„Jelgavas sociālo lietu pārvalde” norīkojusi 192 personas, kuras iesaistītas Jelgavas pilsētas
sakopšanas darbos. Minētās personas tiek norīkotas, lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 12.panta ceturtās un piektās daļas prasību īstenošanu Jelgavas
pilsētā, un lai veicinātu sociālās palīdzības saņēmēju darba un sociālo prasmju saglabāšanu un
apgūšanu. Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 18.01.2012. rīkojumu
Nr.8-ri darbspējīgie klienti tiek norīkoti darbā Iestādē.
Valsts probācijas dienests 2014.gadā piespiedu darbu veikšanai JPPI
”Pilsētsaimniecība” norīkoja 161 notiesāto. Minētās personas veica kapsētu teritoriju
kopšanas darbus.

6. Iestādes vadītie būvniecības procesi
6.1. ”Jāņa ielas rekonstrukcija, Jelgavā”
Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Jāņa
kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā " īstenošanas
ietvaros.
Projekta „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai
Jelgavā” mērķis ir samazināt plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, uzlabojot iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un mazinot vides piesārņojuma riskus.
Līgumi:
• Būvuzraudzība - SIA „BaltLine Globe”- 9960,10 euro (bez PVN);
• Autoruzraudzība - SIA „3C – 11703,13 euro (bez PVN);
• Būvniecība - SIA „OSTAS CELTNIEKS” – 1088263,67 euro (bez PVN).
Projekta ietvaros tika veikts:
• lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (Palīdzības iela, Zemgales prospekta
krustojums ar Jāņa ielu un Jāņa iela posmā no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam)
un saimnieciskās kanalizācijas posma rekonstrukcija pa Palīdzības ielu;
• izbūvēta sakaru kanalizācija, lai nodrošinātu lietus kanalizācijas sūknētavu un
attīrīšanas iekārtu attālinātu vadību;
• izbūvētas 3 sūkņu stacijas un 1 attīrīšanas iekārta ar to attālinātās vadības iekārtām
no Sarmas ielas 4, POIC.
6.2.

„Gājēju ietves izbūve Pilssalas ielas posmā no Pasta salas līdz Jelgavas pilij”

Līgumi:
• Būvniecība – SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” 72 329,97 euro (bez PVN);
• Autoruzraudzība – SIA „3C” 1099,92 euro (bez PVN).
Projekta ietvaros izbūvēta gājēju ietve bruģakmens segumā pa Pilssalas ielu posmā no
iebrauktuves uz Pasta salu līdz Jelgavas pilij un pa Pilssalas ielu līdz Lielajai ielai. Veikta
ielas apgaismojuma rekonstrukcija. Lietus ūdens novadīšanai izbūvēta virszemes ūdens
uztvērējaka.
Izbūvēti divi ātrumvaļņi uz Pilssalas ielas un veikta ceļa zīmju un horizontālo
apzīmējumu ieklāšana atbilstoši būvprojektam. Veikti labiekārtošanas darbi – zālāja sēšana
gar izbūvētajām ietves apmalēm un būvdarbos skartajām teritorijām.
6.3.

„Atklāta stāvlaukuma izbūve”

Līgums noslēgts, realizējot Eiropas reģionālā fonda līdzfinansēto projektu „Pasta salas
labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā”.
Līgumi:
• Būvniecība – SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” 275 503,55 euro (bez
PVN);
• Autoruzraudzība – SIA „Projektu birojs Grietēns un Kagainis” 2755,01 euro (bez
PVN).
Būvuzraudzība objektos „Atklāta stāvlaukuma izbūve” un „Gājēju ietves izbūve
Pilssalas ielas posmā no Pasta salas līdz Jelgavas pilij” – SIA „Jurēvičs un partneri” - 3673,02
euro (bez PVN).
Projekta ietvaros izbūvēts bruģēts auto stāvlaukums ar 81 automašīnu stāvvietu, no
kurām – 5 invalīdu stāvvietas. Stāvlaukumā organizēta satiksme ar uzstādītām ceļu zīmēm un
automašīnu stāvvietas iezīmētas ar kaltā bruģakmens līnijām.

Izbūvēts stāvlaukuma apgaismojums. Lietus ūdens novadei izbūvēta slēgtā tipa ūdens
sistēma, kā arī ierīkotas attīrīšanas iekārtas. Veikti labiekārtošanas darbi – zāliena sēšana,
dekoratīvo augu un koku stādīšana.
6.4. „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve,
Jelgavā”
Līgums noslēgts, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu
„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve, Jelgavā”.
Līgumi:
• Būvniecība – Ceļu būves firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BINDERS”
6773 382,38 euro ( bez PVN);
• Autoruzraudzība – SIA „3C” 63673,51 euro (bez PVN);
• Būvuzraudzība – SIA „Pk 19+93” 28158,63 euro ( bez PVN).
Būvdarbi norisinās sekojošos ielu posmos:
”Pasta ielas posma rekonstrukcija no Jāņa ielas līdz Stacijas iela, Jelgavā”. Veikta
inženierkomunikāciju rekonstrukcija – lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija,
ūdensvads, sakaru kanalizācija, apgaismojums. Uzsākti ietvju/brauktuvju apmaļu un šķembu
pamatkārtas izbūves darbi.
„Sporta ielas posma rekonstrukcija no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2,
Jelgavā”. Veikta inženierkomunikāciju rekonstrukcija – lietus ūdens kanalizācija,
saimnieciskā kanalizācija, ūdensvads, sakaru kanalizācija, apgaismojums. Uzsākti
ietvju/brauktuves apmaļu izbūves darbi. Sagatavots pamats stāvlaukuma izbūvei.
„Sporta ielas posma izbūve no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai, Jelgavā”. Veikta
inženierkomunikāciju rekonstrukcija – lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija,
sakaru kanalizācija, apgaismojums. Izbūvētas ietves bruģakmens segumā un ieklāta asfalta
apakškārta.
”Palīdzības ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana, Jelgavā”. Veikta ietvju
rekonstrukcija bruģakmens segumā un asfalta virskārtas ieklāšana.
„Stacijas ielas posma rekonstrukcija no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam un
Zemgales prospekta posma rekonstrukcija no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai, Jelgavā”. Veikta
inženierkomunikāciju rekonstrukcija – lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija,
ūdensvads, sakaru kanalizācija, apgaismojums. Ieklāta asfalta apakškārta, izbūvētas gājēju
ietves bruģakmens segumā. Uzstādīti luksoforu objekti.
„Jāņa ielas posma brauktuves un ietvju segumu atjaunošana no Zemgales prospekta līdz
Pasta ielai, Jelgavā”. Veikta ietvju rekonstrukcija bruģakmens segumā un asfalta virskārtas
ieklāšana.
Projekta ietvaros sakārtoti arī apbraucamie ceļi – „Stacijas iela posmā no Pasta ielas līdz
Pulkveža O.Kalpaka ielai” un „Zirgu iela posmā no Pasta ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka
ielai”. Apbraucamajos ceļos veikti vienlaidus seguma izbūves darbi.
6.5. Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai,
Jelgavā asfalta seguma atjaunošana
Projekts atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana
pilsētu teritorijās”.
Līgumi:
• Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” 1 255 897,85 euro (t.sk.
PVN);
• Būvuzraudzība - SIA „Jurēvičs un partneri” 14 157,00 euro (t.sk. PVN);

• Autoruzraudzība - SIA „3C” 12 463,00 euro (t.sk. PVN).
Paveiktais:
Projekta īstenošanas periodā no 2014.gada 15.jūlija līdz 31.decembrim ir pabeigti šādi
darbi:
1) koku zāģēšana un celmu laušana, augu zemes norakšana;
2) apbraucamo ceļu būvniecība un vēlāk veikta to rekultivācija;
3) divu caurteku rekonstrukcija, kas ietver brauktuves seguma nojaukšanu virs
caurtekām, būvbedres rakšanu, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem
un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, būvbedres aizbēršanu ar pievestu grunti,
līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim, velves un velves grīdas konstrukcijas
demontāžu, smilts pamatnes ierīkošanu un apbēruma veidošanu; grāvja dibena un
nogāžu nostiprināšana ar šķembām; kanalizācijas aku Ø 2000 izbūve; pretplūdu
vairoga ar pacelšanas mehānismu izbūve;
4) virs caurtekām veikta salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu
pamata nesošās kārtas būvniecība, karstā asfalta apakškārtas izbūve, karstā asfalta
saistes kārtas izbūve;
5) Valsts Ģeodēziskā tīkla punkta Nr. 129 rekonstrukcija, izstrādājot darba projektu
(darbus veica Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra);
6) barjeru uzstādīšana virs caurtekas gala sienām un pieejās;
7) poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana gan pirms, gan pēc būvdarbiem;
8) esošo apgaismojuma laternu balstu nomaiņa;
9) esošo autobusu pieturvietu demontāža un to pārcelšana, 3 autobusu pieturvietu
paviljonu uzstādīšana, ieskaitot soliņu un atkritumu urnu, kā arī 2 pieturvietās
veikta soliņa un atkritumu urnas nomaiņa;
10) bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju;
11) asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un asfalta izlīdzinošās kārtas ieklāšana;
12) brauktuves paplašināšana posmā no Vidus ielas līdz Miera ielai, iegūstot vienu
papildus braukšanas joslu;
13) gājēju ietvju izbūve posmā no Viskaļu ielas līdz Platones upes gājēju tiltam, kā arī
starp Miera ielu un Viskaļu ielu;
14) koku zāģēšana un celmu laušana, augu zemes un nederīgās grunts norakšana ietvju
izbūves posmos, būvbedres rakšana un tās aizbēršana ar jaunu grunti, četru
caurteku izbūve zem ietves starp grāvi un brauktuves nomali, esošo grāvju
pārtīrīšana, betona apmaļu uzstādīšana un betona bruģakmens seguma ieklāšana;
15) apzaļumošana – nogāžu un nomaļu nostiprināšana ar augu zemi, ierīkojot zālienu.
Līdz 2015.gada 1.jūnijam jāveic šādi darbi:
1) jāieklāj karstā asfalta seguma virskārta visā objektā;
2) jāpabeidz nomaļu uzpildīšana, jāveic to profilēšana un blīvēšana;
3) jāveic horizontālo apzīmējumu ieklāšana ar termoplastu.
6.6.

Pasta salas estrādes palīgtelpu – grimētavu būvniecība
Līgumi:
• Būvniecība – SIA „TG Construction” 159 105,64 euro (bez PVN);
• Būvniecība optikas izbūve – SIA „TG Construction” 3 269,30 euro (t.sk. PVN);
• Būvuzraudzība – SIA „MM61” 3533,00 euro (t.sk. PVN);
• Autoruzraudzība – SIA „Projektu birojs Grietēns un Kagainis” 907,50 euro (t.sk.
PVN).

Paveiktais:
Projekta ietvaros uzbūvēta vienstāvu ēka ar augstumu 3,6 m un apbūves laukumu 237,4
m2, kurā paredzētas grimētavas skatuves dalībniekiem (6 gab.) un telpa pašvaldības policijas
postenim. Katrā grimētavas telpā atrodas sanitārais mezgls. Katras telpas apsildei paredzēts
elektriskais sildītājs. Ēkā ievilkta apsardzes signalizācija un ugunsdrošības sistēma (dūmu
detektori). Ēka veidota koka karkasa konstrukcijās ar akmensvates siltinājumu (150 mm) un
armēta monolītā betona lentveida pamatiem. Nokrišņu ūdeņu novadīšanai no ēkas izbūvētas
trīs punktveida gūlijas, kā arī aizsardzībai pret zibeni izbūvēts zemējums un zibens
novadīšanas sistēma.
6.7. Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un
Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, Jelgavā I.kārta
Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Transporta
infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā" īstenošanas
ietvaros.
Līgumi:
• Būvuzraudzība - SIA „BaltLine Globe” Ls 4 961,00 (7 058,87 euro) (t.sk. PVN);
• Autoruzraudzība - SIA „3C” Ls 5 445,00 (7 747,54 euro) (t.sk. PVN);
• Būvniecība - SIA „OSTAS CELTNIEKS” Ls 596 606,23 (848 894,20 euro) (t.sk.
PVN).
Projekta ietvaros 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.
6.8.

Ganību ielas apgaismojums no Atmodas ielas līdz 1.līnijai Jelgavā

Līgumi:
• Topogrāfija – SIA „RR Ģeodēzija” 610,00 euro (bez PVN);
• Projektēšana – SIA „A.C./D.C.” 590,00 euro (bez PVN);
• Būvniecība – SIA „KVĒLE” 8900,25 euro (bez PVN);
• Apakšuzņēmējs – SIA „Mītavas Elektra”.
Paveiktais:
Ganību ielā, posmā no Atmodas ielas līdz 1.līnijai, tika izbūvēts ielas apgaismojums,
nodrošinot gājēju un autobraucēju drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā. Veicot
darbus, tika lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi:
• kabeļa signāllenta (vienam līdz trim kabeļiem) – 573 m;
• dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm2 – 573 m;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.9.

kabeļu savienojuma uzmava Al 16mm2 – 1 kpl;
smilts (pamatnes un apbēruma izveidošanai) – 63 m3;
kabelis AXMK 4x16 – 732 m;
alumīnija L veida konsole – 18 gab.;
apgaismojuma balsta h=8m betona pamats – 18 gab.;
drošinātājs (ABB C6A) – 18 gab.;
kabelis PPJ 3x1,5 – 180 m;
1,0 kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT
0015) – 37 gab.;
Uzmērījumi, izpilddokumentācija – 1 kompl.

Pasta salas labiekārtošana Jelgavā

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:
• Būvuzraudzība - SIA „Jurēvičs un Partneri” Ls 3025,00 (4 304,19 euro) (t.sk.
PVN);
• Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” Ls 2928,24 (4 166,51 euro)
(t.sk. PVN);
• Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" Ls 566 997,54
(806 764,81 euro) (t.sk. PVN).
Projekta ietvaros paredzēta vides izpratnes veicināšana Pasta salā (izveidots videi
draudzīgs rotaļu laukums, ar kura 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 izbūve 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 (7 231,03 euro) (t.sk.
PVN);
• Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes
projektu birojs” Ls 3708,31 (5 276,45 euro)
(t.sk. PVN);
• Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību
„IGATE"" Ls 227 808,90 (324 142,87 euro)
(t.sk. PVN);
• Būvniecība papilddarbi – SIA „Ceļu
būvniecības sabiedrība „IGATE”” 46 793,27
euro (t.sk. PVN).
Pasta sala veidota kā atpūtas un dažādu brīvdabas pasākumu norises vieta. Būvniecības
ietvaros izbūvēta brīvdabas estrāde ar gabionu sienām un amfiteātrim līdzīgām sēdvietām, kā
arī izbūvēts nepieciešamais aprīkojums estrādei. Veikta ledus skulptūru parka, publiskās
slidotavas, smilšu skulptūrdārza un pastaigu parka izbūve un labiekārtošana.
Līgumi:
• Būvuzraudzība - SIA „Jurēvičs un Partneri” Ls 4840,00 (6 886,70 euro)
(t.sk. PVN);
• Būvuzraudzība papilddarbi - SIA „Jurēvičs un Partneri” 1 887,25 euro (t.sk. PVN);
• Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” Ls 3630,00 (5 165,02 euro)
(t.sk. PVN);
• Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" Ls 813 472,33
(1 157 466,85 euro) (t.sk. PVN);
• Būvniecība papilddarbi - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE"" 47 181,40
euro (t.sk. PVN);
• Būvniecība papilddarbi KSS – SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””
21 086,73 euro (t.sk. PVN).
Pasta sala veidota kā atpūtas un dažādu
brīvdabas pasākumu norises vieta. Būvniecības
ietvaros labiekārtots skulptūru parks, izbūvēta
publiskā slidotava un slidu nomas ēka koka
karkasa konstrukcijās, kā arī izbūvēts un
labiekārtots smilšu skulptūrdārzs un pastaigu
parks, kurā izbūvēts arī apgaismojums,
uzstādīti koka soliņi, kas ir roku darbs, iestādīti
jauni koki.
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:
• Būvuzraudzība - SIA „Jurēvičs un Partneri” Ls 10 527,00 (14 978,57 euro) (t.sk.
PVN);
• Autoruzraudzība - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” Ls 13 794,00 (19 627,09
euro) (t.sk. PVN);

•

Būvniecība - SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE"" Ls 1 056 448,56 (1 503
190,86 euro) (t.sk. PVN);
• Būvniecība papilddarbi – SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” Ls 67
211,43 (95 633,25 euro) (t.sk. PVN).
Projekta realizācijas laikā labiekārtota Pasta sala, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru
(gājēju un velo celiņus, soliņus, apgaismojumu, tualetes, pasākumu norises laukumus, bērnu
rotaļu laukumu, pludmali utt.), apstādījumus un Lielupes un Driksas upes krastu sakārtošanu.

7. Ielas, ietves, ceļi, stāvlaukumi
7.1. Asfaltbetona bedrīšu remonts – 242996 euro
Bedrīšu remonts veikts uz 100 Jelgavas pilsētas asfaltētajām ielām 105 km garumā,
15580 m2 apjomā.
Pielietotās asfaltēšanas tehnoloģijas:
 bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju izmantojot nepilno
tehnoloģiju – 3920 m2;
 bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju –
11574 m2;
 bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, ziemas periodā – 86 m2.
7.2. Jelgavas stāvlaukumu remonts ar nepilno asfaltēšanas tehnoloģiju – 1294 m2,
26789 euro
Objekti: Pērnavas iela, Dambja iela – tiesas stāvlaukums, Satiksmes iela, Ausekļa iela
pie tirgus, Kalnciema ceļš, Aviācijas iela, S.Edžu iela, Hercoga Jēkaba laukuma iebrauktuve.
7.3. Jelgavas iekšpagalmu, stāvlaukumu remonts ar nepilno asfaltēšanas tehnoloģiju –
725 m2, 15000 euro
Autoostas 3. un 4.perons, Māras ielas koplietošanas ceļš, ielu iekškvartāli: Meiju ceļš –
Zvejnieku iela, Satiksmes iela, Puķu iela, Pasta iela – Krišjāņa Barona iela, Lielā iela,
Pērnavas iela – Loka maģistrāle – Rīgas iela, Ganību iela, Asteru iela, Uzvaras iela, Lāčplēša
iela, Mātera iela, Dobeles iela, Paula Lejiņa iela, Kooperatīva iela, Vīgriežu iela, Pļavu iela,
Garozas iela un Zirgu ielā.
7.4. Vienlaidus asfaltbetona atjaunošana




Krišjāņa Barona ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai – 1700 m2, 43837 euro;
Pļavu iela – 760 m2 – 32154 euro;
Dambja iela – 1200 m2, 19335 euro.

7.5. Ietvju asfalta remonts 500 m2, 10350 euro
Hercoga Jēkaba laukuma trotuāri, Elektrības iela, Pērnavas iela, Svētes iela, Krišjāņa
Barona iela, Pasta iela, Pētera iela, Lapskalna iela, Sarmas iela, Sudrabu Edžus iela, Uzvaras
iela, Mazais ceļš, Asteru iela, Pulkveža Brieža iela.
7.6. Ielu uzbēršana ar otrreiz izmantojamiem materiāliem 187758 euro


ar frēzēto asfaltu – 3000 m3, Sieramuižas rajons, Būriņu ceļa rajona ielas, Rogu ceļš,
Kļavu ceļš, Nameja iela, Graudu iela, Liesmas iela, Bērzaines iela, Baraviku iela,
Sniedzes iela, Keramiķu iela, Kadiķu ceļš, Platones iela, Šķūņu iela, Melleņu iela,
Dzērveņu iela, Pumpura iela, 1.līnija, Upes ceļš, Dūņu iela, Lidotāju iela, Zālītes iela,
Malkas ceļš, Rubeņu ceļš, Rožu iela, Bērzu ceļš, Nameja iela, Graudu iela, Liesmas
iela, Sniedzes iela, Bērzaines iela, Palienas iela, Vīksnas iela, Malienas iela, Helmaņa
iela, Vasarnieku iela, Lediņu ceļš, Ceriņu iela, Īsā iela, Vangaļu ceļš, Druvu iela,
Veidenbauma iela, Lapskalna iela, Staļģenes iela, Zvaigžņu iela, Agroķīmiķu iela,
Papardes iela, Birzes iela, Akmeņu iela, Sieramuižas iela, Zemītes 2.līnija, Niedru iela,
Ābeļu iela, Rasas iela, Lielupes iela, Atmodas iela, Gobu ceļš, Pārmiju iela, Ābelītes
iela, Akmeņu iela, Indras iela, Veco Strēlnieku iela, Elektrības iela, Madaru iela,
Agroķīmiķu iela, Papardes iela, Skuju iela, Griezes iela, Rudzu iela;



ar šķembām – 4470 m3, Strazdu, Zālu iela, Aroniju iela, 2.līnija, 3.līnija, Smilšu iela,
Emīla Dārziņa iela, Nākotnes iela, Bebru ceļš, Stiebru iela, Smilgu iela, Gārņu iela,
Būriņu ceļš, Loka iela, Ķeguma iela.

7.7. Grants seguma 21 ielu atputekļošana – laukums 87164 m2, 19069 euro
Salnas iela – 2895 m2; Atmodas iela – 4400 m2; Vecais ceļš posmā no Pērnavas ielas
līdz Institūta ielai – 4200 m2; Romas iela – 13500 m2; Eduarda 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 – 3800 m2; 3.līnija –
6322 m2; Vīgriežu iela – 2300 m2; 1.līnija – 5836 m2; Turaidas iela – 2318 m2; Dainas iela –
934 m2; Parka iela – 1750 m2; Kārklu iela – 2500 m2; Viestura iela – 1200 m2; Bērzu ceļš –
9000 m2; Birzes iela – 3500 m2; Augstkalnes iela – 2000 m2; Rogu ceļš – 4850 m2; Platones
iela – 4200 m2; Bebru ceļš – 4250 m2.
7.8. Nomaļu uzturēšana - 19819 euro



Nomaļu piebēršana ar šķembām 22 m3 – Miera iela, Salnas iela, Lietuvas šoseja,
Garozas iela;
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana (Klijēnu ceļš, Vecais ceļš, 3.līnija, Būriņu ceļš)
– 1680 m3, 19819 euro.

7.9. Ziemas dienests - Jelgavas pilsētas ielas - 93318 euro
Sniega tīrīšana, kaisīšana ar pretslīdes materiāliem – 3 pilsētas maršruti 112 km
kopgarumā – asfalta segums, D kategorijas - grants ielu tīrīšanas maršruti 114 km, sniega
izvešana 125 m3, Maģistrālo ielu krustojumu kaisīšanas maršruts – 8.65 km.
7.10. Ielu un ietvju mehanizētā tīrīšana



ietvju mehanizētā tīrīšana – 160000 m2, 30363 euro;
ielu mehanizētā tīrīšana – 7000 pārg.km, 56625 euro.

7.11. Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmes) uzturēšana Jelgavas ielās - 39307
euro
















ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 81gab.,
ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 198 gab.,
gājēju barjeru iztaisnošana – 61 m,
ceļa zīmju mazgāšana – 20 gab.,
saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā – 36gab.,
saliekta balsta iztaisnošana – 46 gab.,
ceļa zīmes demontāža no esoša balsta -75 gab.,
gājēju barjeru uzstādīšana – 56 m,
signālstabiņu uzstādīšana – 13 gab.,
satiksmes spoguļa uzstādīšana d=600 – 1 gab, d=800m – 1 gab.,
satiksmes spoguļa uzstādīšana d=600 – 1 gab.,
tērauda norobežojošo ķēžu uzstādīšana – 4 m,
pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana – 103 gab.,
ceļa zīmju demontāža ar balstu – 15 gab.,
papildus zīmju uzstādīšana – 78 gab.,






aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana – 9 gab.,
vertikālie apzīmējumi – 9 gab.,
informācijas zīmju uzstādīšana – 3 gab.,
norādījuma zīmju uzstādīšana – 62 gab.

7.12. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Jelgavā - 49798 euro
Atjaunoti horizontālie apzīmējumi 70 km kopgarumā. Kopējais Jelgavas ielās
atjaunotais horizontālo apzīmējumu laukums – 5600 m2, ieklāšanas tehnoloģijas mehanizēti ar
termoplastu un nemehanizēti ar krāsu.
7.13. Dažādi darbi









Kalpaka iela 9, velonovietnes izbūve pie Jelgavas sociālo lietu pārvaldes – 530 euro;
Akadēmijas iela 25, Amatu skola - ceļa apmaļu montāža – 57 m;
Jelgavas 6.vidusskolasteritorijā betona plātņu remonts – betonēšanas darbi 10.5 m3,
722 euro;
Bruģa mazie remonta darbi Ausekļa iela, Rīgas iela, Garozas iela, Lielā iela,
Vecpilsētas iela, Pavasara iela, Krasta iela, Akmeņu iela, Kronvalda iela, Brīvības
bulvāris, Iecavas iela, Kalpaka iela, Skolas iela, Lāčplēša iela, Pētera iela – 125 m2,
2580 euro;
Divkārtu virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un sīkšķembām – Ganību iela posmā
no Satiksmes ielas līdz Ganību ielai 36, 1000m2, 11393 euro;
Ātrumvaļņa izbūve (asfaltēšana) – Filozofu iela pie 2.internātpamatskolas – 15 t, 2627
euro;
Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku – 540 m, 680 euro.

8. Elektrotīklu uzturēšana
8.1. Ielu apgaismojuma uzturēšanas darbos tika izpildīti sekojoši darbi ar kopējo
summu – 162155,66 euro:




demontēti 50 apgaismojuma stabi;
uzstādīti 97 jauni apgaismojuma stabi;
nomainīti 369 gaismekļi (313 no tiem ir otrreizēji izmantojami gaismekļi) un 26 parka
tipa plafoni;
 nomainītas 699 Na gāzizlādes spuldzes, 78 ekonomiskās spuldzes parkos;
 veikta piekarkabeļa līniju izbūve AMKA 1x16+25, kopējais garums 3199 m;
 tika veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa un jaunu līniju izbūve, kopējais garums
3197 m.
Apgaismojuma tīkla uzturēšanas galveno darbu saraksts
Izmaksas, euro
N.p.k.
Aktivitāte
Veiktie darbi
bez PVN
Ielu apgaismojuma izbūve (atjaunošana) Izbūvēta
1185m
gara
1. Atmodas ielas posmā no Meiju ceļa līdz apgaismojuma
8226,21
līnija,
Ošu ceļam
uzstādīti 34 gaismekļi.
Ielu apgaismojuma izbūve Rubeņu ceļa Izbūvēta
950m
gara
2. posmā no Garozas ielas līdz Jaunajam apgaismojuma
līnija, 19807,45
ceļam
uzstādīti 26 gaismekļi.
760m
gara
Ielu apgaismojuma izbūve Ganību ielas Izbūvēta
3.
līnija, 11870,00
posmā no Atmodas ielas līdz 1.līnijai. apgaismojuma
uzstādīti 18 gaismekļi.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jāņa Izbūvēta
335m
gara
4. ielas posmā no Zemgales prospekta līdz apgaismojuma
līnija,
6404,00
Pasta ielai un Palīdzības ielas posmā no uzstādīti 12 gaismekļi.
Zemgales prospekta līdz Sliežu ielai.
34
LED 29687,00
5. Driksas tilta un Lielupes tilta dekoratīva Uzstādīti
apgaismojuma izbūve
prožektori.
8.2. Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas
Ielu apgaismojuma elektrības patēriņš
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Ielu apgaismojuma uzstādītā jauda
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Ielu apgaismojuma elektrības patēriņa samazinājums 2014.gadā saistīts ar projekta „Par
Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz gaismu emitējošo diožu (LED)
apgaismojumu” realizāciju. Samazinājums no projekta realizācijas nav pilnība atspoguļots
grafikā, jo tika kompensēts ar izbūvēto apgaismojuma tīklu ieviešanu ekspluatācijā (piem.
Pasta sala).
8.3. Luksoforu uzturēšana
Kopējās luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 180215,00 euro (ieskaitot
Luksoforu elektrības patēriņš
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elektroenerģijas izmaksas). Elektroenerģijas izmaksas – 23710,46 euro.

Luksoforu objektu skaits
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9. Hidrotehnisko būvju uzturēšana
9.1. Tiltu apsaimniekošana:







Tiltu remonti un ikdienas uzturēšana (t.sk., Arāju ielas laipas izskalojumu
likvidēšana, Pilssalas tilta salaiduma vietas remonts, Driksas tilta konusa
remonts) - 785,07 euro;
Tika veikta Bauskas ielas un Mītavas gājēju tiltu inspekcija 3030 euro;
Lietuvas šosejas pārvada kāpņu remonts 7533,01 euro;
Lielupes tilta deformācijas šuves remonts 2386,12 euro;
Spāru ielas, Straumes ielas, Romas ielas, Bauskas
ielas tiltu remonti, klāja atjaunošana, krāsošana 4841,09 euro.

9.2. Pretplūdu pasākumi





Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā - 14704,11 euro;
Veikti plūdu novēršanas pasākumi lietusgāžu laikā Jelgavas pilsētā - 12704,44
euro;
Pretplūdu caurtekas remonts Putnu un Kārklu ielu krustojumā – pretplūdu klapes
un vārsta izbūve - 16332,73 euro;
Klijēnu ceļš – izskalojumu likvidēšana 28 m3, 1597,04 euro.

9.3. Dažādi darbi


Tika saskaņoti 359 topogrāfiskie

plāni;





Ūdenszāļu pļaušana Lielupes upes
krastā 5.7 ha plātībā - 4283,40 euro;

Zvaigžņu dīķa pārtīrīšana no
ūdenszālēm 1 ha plātībā - 250 euro;

Ūdensvada
un
saimnieciskās
kanalizācijas cauruļvada un aizbīdņu remonts,
siltināšana un uzturēšana - 2197,18 euro;

Dažādi darbi šķembu piebēršana,
grunts līdzināšana, cauruļu pārvešana, atkritumu savākšana - 9711,88 euro;
Strūklaku apsaimniekošanā izlietots - 6822,33 euro;
Pilsētas brīvkrānu uzturēšana Jāņa Čakstes bulvārī un Krišjāņa Barona ielā 112,89 euro.

9.4. Izskalojumi/iegruvumi
Ap 19 iegruvumu un 14 izskalojumu likvidēšana (piem., Būriņu ceļš, Lidotāju iela 26,
Dobeles iela 8, Stacijas iela posmā starp Mātera ielu un Pasta ielu, Rīgas iela, Viktorijas iela,
Kalnciema ceļš 18, starp Lielupes un Driksas tiltiem, Staļģenes iela, Aizsargu ielā) 19163,96 euro.

9.5. Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana








Jelgavas pilsētas lietusūdens kanalizācijas sūknētavu, notekūdeņu iekārtu
apsaimniekošanā izlietots - 40965,72
euro;
Sūknētavas un notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu remontdarbos izlietots - 1878,68
euro;
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu analīžu
ņemšana - 394,03 euro;
Rezerves sūkņa iegāde - 4779,50 euro;
Kameņu ielas lietus kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcija, ierīkojot attālinātās
vadības sistēmu - 19347,9 euro.

9.6. Iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācija
Iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu apsekošanai un uzturēšanai (piem., divu
gūliju un 5 m DN150-DN250 mm cauruļvada nomaiņa Krišjāņa Barona iela 48, Pasta iela 24,
četru akas vāku regulēšana, trīs aku nosegšana un vienas pārsedzes nomaiņa Ganību ielā 4,
Garozas ielā 36, Māras ielā 3, Puķu ielā 24 un kolektoru skalošana Garozas ielā 36, Satiksmes
ielā 43, Sudrabu Edžus ielā 4, Māras ielas iekšpagalmā), ka arī iegruvumu likvidēšanā (piem.,
Meiju ceļš 28, Kr.Baronas iela 48) iztērēts - 7339,31 euro.
9.7. Segto sistēmu apsaimniekošana

















Pilsētas lietus kanalizācijas uzturēšanai, tai skaitā gūliju pievadu un aku ikdienas
tīrīšanai, kolektoru skalošanai ir iztērēts - 53423,38 euro;
Dambja ielas LK posmā no Sarmas ielas līdz A.Brigaderes ielai (cauruļvadu
izbūve PP DN 200mm 90m, PP DN 300mm 6m, 6.gab jauno gūliju izbūve) 15176,17 euro;
Akadēmijas un Driksas ielu krustojumā gājēju pārejas pārbūve (PP DN200mm
6m izbūve, gūlijas un akas vāka augstuma regulēšana) - 12761,47 euro;
Aku uzturēšana - 2948,48 euro;
Akas vāku nomaiņa vai uzlikšana 20 gab. 5938,77 euro;
Dzelzsbetona pamatnes uzstādīšana 29 gab.
- 3338,20 euro;
Kanalizācijas akas pārsedzes nomaiņa
12gab. - 3462,22 euro;
Aku vāku augstuma regulēšana 8 gab. 761,65 euro;
Grodu nomaiņa 11 gab. - 4421,15 euro;
Novērsta 11 gab. aku vāku klabēšana - 335,74 euro;
Gūlijas augstuma regulēšana 4 gab. - 398,24 euro;
Gūlijas nomaiņa vai restes uzlikšana 25 gab. - 2554,18 euro;
Jauno gūliju izbūve 3 gab. - 1063,65 euro;
Ikdienas gūliju tīrīšana 1532 gab. - 19825,33 euro;
Lietus kanalizācijas cauruļvada (t.sk. gūliju pievadu) nomaiņa un izbūve 22m PP
DN150 mm, 45m PP DN200 mm, 18.5m PP DN250 mm, 19.5 PP DN300 mm, 8
m PP DN400 mm - 12916,43 euro.

9.8. Vaļējo sistēmu apsaimniekošana


Nojaukti 15 bebru dambji (piem., Bumbieru
ceļā,
Lietuvas
šosejā,
Riekstu ceļā, Mednieku ielā,
Slokas, Tērvetes ielā, Lāču
un Žagaru ceļos) - 6025,81
euro;

Caurteku
skalošana
un
tīrīšana,
caurplūdes atjaunošana - 28939,17 euro;

Caurteku nomaiņa, izbūve 7 m PP DN160 mm,
183 m PP DN200 mm, 146 m PP DN250 mm, 240.5 m PP










DN300 mm; 36 m PP DN340 mm, 57 m PP DN400 mm; 12 m PP DN500 mm,
2 m PP DN600 mm (piem., Vasaras ielā, Parka ielā, Apiņu ielā, Lauksaimnieku
ielā, Sniedzes ielā, Viktorijas ielā, Vasaras ielā, Vidus ielā, 6.līnijā, Stadiona
ielas rajonā) - 66057,03 euro;
Grāvju pārtīrīšana, meliorācijas sistēmas uzturēšana un profilēšana 4291m3
(piem., Straumes ielā, Iecavas ielā, Ganību ielā, Vidus ielā, Pavasara ielā,
Lietuvas šosejā, Ērgļu ielā, Staļģenes ielā, Rīgas ielā) - 64041,58 euro;
Grāvju pļaušana 3660 m2 (piem., Mednieku ielā, Asteru ielā, Loka maģistrālē,
Dārza ielā, Aviācijas ielā, Draudzības ielā 15, Romas ielā 30, Cukura ielā 17) 3642,47 euro;
Filozofu ielas ūdens novadīšana, caurteku izbūve (42 m PP DN200-DN300 mm)
- 5935,34 euro;
Romas un Spāru ielu krustojumā virszemes notekūdeņu sakārtošana (PP DN 300
mm 26m, PP DN 250 mm 9 m, grāvja pārtīrīšana 81 m3) - 5928 euro;
Iecavas ielas virszemes notekūdeņu novadīšana (PP DN300 mm 55 m, 174 m3
grāvis) - 10596,35 euro;
Plostu un Bauskas ielu krustojumā virszemes notekūdens novadīšana (PP DN
300 mm 20 m) - 3993,38 euro.

10.Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana
10.1. Pilsētas dobes
Dobēs tika iestādītas 55 555 vasaras puķes
ar kopējām izmaksām - 31539,09 euro.
Tika ierīkotas jaunas dobes Jelgavas
pilsētas teritorijā:
 Jāņa Čakstes bulvārī izvietotas puķu
piramīdas;
 Zanderu kapliča uzstādītas divas puķu
sienas;
 pie Jelgavas bērnu un jauniešu centra
„JUNDA” nomainīti augi.
Tika veikta dobju uzturēšana (ravēšana,
miglošana, mēslošana un laistīšana):
 Vasaras puķu dobes 2935 m2;
 Ziemciešu puķu dobes 8515 m2;
 Krūmu grupas dobes 10545 m2.
Krūmu grupām izveidotas apdobes un
nomulčētas ar mulčējamo materiālu, kas iegūts no izcirstajiem krūmiem.
Izbūvēta metāla koku skulptūru grupa laulāto slēdzeņu karināšanai kāzās.
10.2. Puķu podi:





Puķu podos iestādītas 4600 vasaras puķes;
Podu
uzturēšana
(ravēšana,
miglošana,
mēslošana un laistīšana) - 31453,71 euro. Tika
uzstādīti 103 puķu podi apgaismojuma stabos;
Uzstādītas puķu piramīdas un divas ziedu sienas
Zanderu kapličā.

10.3. Zāliena uzturēšanas darbi:




Parkos un izglītības iestādēs vienā reizē izpļauti
470 ha platībā - 54174,40 euro;
Pārējos zālienus vienā reizē izpļauj 2167 ha
platībā - 242055,7 euro;
Izpļautas neapsaimniekotās teritorijas 320 ha - 20997,90 euro.

10.4. Rotaļlaukumu uzturēšana






Vakarskolā uzstādīti 4 āra trenažieri - 6006,25 euro;
Rotaļu laukumu (10.gab) uzturēšana - 4825,48 euro;
Katru pavasari rotaļlaukumus papildina ar smiltīm.
Rotaļu ierīcēm regulāri tiek veikta tehniskā apkope un
salauzto detaļu nomaiņa;
Smilšu izlīdzināšana rotaļlaukumos 103 m3 - 4798,23
euro.

11.Dzīvnieku uzturēšanas uzraudzība
11.1. Dzīvnieku ķeršana un nogādāšana izolatorā - 29667 euro







Veikta tālinjekcijas šautenes narkozes līdzekļu un instrumentu iegāde īslaicīgai
dzīvnieku iemidzināšanai Pašvaldības policijas vajadzībām – 310 euro;
Plānveida kaķu izķeršanā noķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti 144 kaķi un
25 kaķēni. Kopējās izmaksas - 1504 euro;
Neplānotajā kaķu, suņu un citu dzīvnieku izķeršanā noķerti 96 suņi, 10 kucēni, 81
kaķis, 108 kaķēni, 1 lapsa, 1 stirna un 8 putni. Kopējās izmaksas - 8352 euro;
Veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšana klaiņojošiem un savvaļas dzīvniekiem,
kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī sniegta 76 kaķiem, 17 suņiem, 55 putniem, 2
lapsām, 1 stirnai un 1 ezim. Kopējās izmaksas - 15546 euro;
Mirušo dzīvnieku savākšana: 5 suņi, 106 kaķi, 27 putni, 11 lapsas, 5 stirnas, 4 eži,
2 bebri, 1 jenotsuns un 1 žurka. Kopējās izmaksas - 4265 euro.

11.2. Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku
patversmē, 32208 euro




Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti 250 suņi, 577 kaķi,
31 cits dzīvnieks (noķerto klaiņojošo dzīvnieku izmeklēšana, izmitināšana,
uzturēšana, eitanāzija un kremācija).
Nojauktas putnu ligzdas Katoļu ielas 17, Krišjāņa Barona ielas 5 un Lielās ielas 10
pagalmos, PI „Rūķītis” pagalmā. Darbi veikti par 923 euro.

12.Pieturvietu, soliņu, atkritumu urnu un tirdzniecības vietu uzturēšana
12.1. Autobusu pieturvietu uzturēšana - 9031 euro





Uzstādītas 3 jaunas autobusu pieturvietu nojumes 6.līnijā, Filozofu ielā un Uzvaras
ielā - 4840 euro;
Autobusu pieturvietās izvietoti informatīvie plakāti par aktuālo pilsētā - 844 euro;
Veikts autobusu pieturvietu stikloto nojumju remonts par summu 1873,00 euro.
Visvairāk pieturvietu nojumes tika demolētas Dobeles šosejā;
Reizi mēnesī tika uzkoptas un mazgātas autobusu pieturvietu stiklotās nojumes
visā pilsētā - 3812 euro.

12.2. Autobusa pieturvietu izbūve, 20910 euro





Bruģētas autobusu platformas izbūve 6.Līnijā, Jelgavā 25 m2 - 2171 euro;
Kalnciema ceļš pie Ozolpils autobusa pieturvietas pārbūve - 1488 euro;
Pērnavas ielas autobusa pieturvietas platforma 38 m2 - 1915 euro;
Filozofu ielas autobusa pieturvieta pie 2.internātpamatskolas 142 m2 - 15336 euro.

12.3. Inventāra uzturēšana parkos, skvēros un izglītības iestādēs - 6889 euro




Veikta tirdzniecības vietu kompleksu uzturēšana un uzlabošana pašvaldības
iekārtotās tirdzniecības vietās, soliņu un atkritumu urnu uzturēšana parkos,
skvēros, izglītības iestādēs un citur pilsētā - 5300 euro;
Iegādātas un uzstādītas sešas atkritumu urnas Driksas ielā pie TC „Pilsētas Pasāža”
un divas suņu ekskrementu urnas skvērā aiz Kultūras nama, kā arī iegādāti cinkoti



atkritumu urnu spaiņi nozagto spaiņu vietā koka konstrukcijas atkritumu urnām
Pasta salā un Lietuvas šosejā - 1396 euro;
Veikti grafiti aizkrāsošanas darbi -193 euro.

13.Pilsētas svētku nodrošinājums
Iestāde 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.
2014.gadā izgatavoti un iegādāti jauni pilsētas svētku dekori:
 Lieldienu olas – 2300 euro;
 Taureņi pilsētas dekorēšanai – 2500 euro;
 Karogi un karoga baneri – 7000 euro;



Ziemassvētku gaismas dekori un centrālās egles konstrukcijas
galotnes turētājs – 20000 euro;
Ledus un smilšu skulptūru norobežošanai papildus iegādāti
norobežojošie mietiņi un ķēdes – 1300 euro.

Svētku tehniskā nodrošinājuma izmaksas 2014.gadā
Nosaukums
Ikdienas uzturēšana (svētku aprīkojuma un dekoru uzglabāšana)
Valsts svētki
Pilsētas svētki
Ledus skulptūru festivāls
Smilšu skulptūru festivāls
Koka skulptūras PII
Metālapstrādes svētki
Skulptūru uzturēšana
Jelgavas pilsētas simbolisko robežzīmju renovācija
Lāčplēša piemineklis (restaurācija)
Ziemassvētki
Lieldienas
Masļeņica
Stādu parāde
Vasaras saulgrieži un zāļu tirgus
Rudens gadatirgus
Piena, Medus un Maizes svētki
Zinību diena
ZOC un SSC
BJC „Junda” pasākumi
Uzvaras parka pasākumi
Dzejas diena
Jāņa Čakstes atceres diena
Alunāna piemiņas diena
Sarmas ielas svētki
Genocīda upuru piemiņas diena
Dažādi neplānotie pasākumi, t.sk. Jelgavas nakts pusmaratons” un
„Inženieru dienas”
Kopā:

Summa (euro)
4190
15931
13783
19021
13784
3423
86
3521
1291
9125
52370
6189
311
1954
2095
599
4322
1191
984
446
355
48
196
62
265
21
6684
162247

14.Mežu apsaimniekošana
Jelgavas pašvaldības mežos paveiktie darbi:
 Veiktas sastāva kopšanas cirtes 14.30 ha platībā - 1738,00 euro;
 Sagatavots cirsmu fonds, pārdotas trīs cirsmas izsolē, kopskaitā 760 m3 - 22500 euro;
 Sagatavotas un izsolē pārdotas 16 sanitārās cirtes malkas ieguvei pilsētas
iedzīvotājiem, kopskaitā 360 m3 - 3576 euro;
 Novākti 226 nevēlami koki, veikta traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana vietās pie
brauktuvēm un ceļa zīmēm - 29260,26 euro;
 Veikta 151 koku celmu frēzēšana pilsētas centrālajās ielās un parkos, ar kopējo darba
apjomu 6241 cm - 4812,85 euro;
 Ielu apstādījumi papildināti ar 17 jauniem kociņiem - 4257,46 euro;
 Veikta pēdējo gadu stādīto kociņu (1474 gab.) regulāra kopšana (atsaišu atjaunošana,
papildmēslojuma iestrāde, laistīšana - 2015,90 euro;
 Veikta ielu apstādījumos augošo koku vainagu veidošana, 361 kokam - 4833,95 euro;
 Veikta kvartālstigu un meliorācijas grāvju apauguma novākšana 2.20 ha platībā 319,20 euro;
 Veikta pašvaldības mežu meliorācijas maģistrālā grāvja gultnes pārtīrīšana Romas
krogā 3830 m garumā - 11462,21 euro.

15.Kapsētu apsaimniekošana
Jelgavas kapsētās paveiktie darbi:
 Uzsākta kapsētu informācijas digitalizācija Meža kapsētā,
datu apstrāde pabeigta Zanderu un Bērzu kapsētās;
 Koku kopšana kapsētās – 4994,88 euro;
 Veikts administrācijas telpu remonts Meža kapsētā un
centrālo durvju nomaiņa Baložu kapsētās kapličā;
 Miera kapsētā atjaunota ieejas arka.

Jelgavas kapsētās apbedīts 641 mirušais 2014. gadā
Kapsētas
nosaukums
Mirušo skaits

Norauku Zanderu Bērzu Meža Baložu Miera Romas Kalnakroga
3

123

353

47

102

2

4
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