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2020.gadā realizēts

• Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Dakstiņi” daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Pulkveža Brieža ielā Nr.14 izbūvējusi bruģētu stāvlaukumu un labiekārtojusi 
teritoriju, iestādot košumkrūmus un iesējot zālienu.

• SIA “RIMIDALV” veica lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un stāvlaukuma 
sakārtošanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lielajā ielā Nr.8.

• SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” realizējusi jaunu gājēju celiņu izbūvi 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Māras ielā Nr.4.

• SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” atjaunoja brauktuves segumu un 
izbūvēja stāvlaukumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lāčplēša ielā Nr.17.

• SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” veica lietus kanalizācijas tīklu izbūvi 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā Nr.8.

• Biedrība “Katoļu 19” veica stāvlaukuma labiekārtošanu iekšpagalmā 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Katoļu ielā Nr.19.
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Pulkveža Brieža iela Nr.14, bruģēts stāvlaukums 

un labiekārtota teritorija.
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Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un 

stāvlaukuma sakārtošana Lielajā ielā Nr.8.
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Jaunu gājēju celiņu izbūve Māras ielā Nr.4.

5



Atjaunots brauktuves segums un izbūvēts 

stāvlaukums Lāčplēša ielā Nr.17.
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Lietus kanalizācijas tīklu izbūve Blaumaņa ielā Nr.8.
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Stāvlaukuma labiekārtošana Katoļu ielā Nr.19.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.16-7

„Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

Līdzfinansējuma 

apmērs

Iesniedzamie 

dokumenti

Pieteikumu 

vērtēšana

Darbu veikšana, 

līdzfinansējuma 

saņemšana

Iesniedzējs, 

prasības 

iesniedzējam

Pieteikuma 

iesniegšanas 

kārtība
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Grozījumi saistošajos noteikumos 2021.gadā

2021.gada 24.martā stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos, kuru 
mērķis ir nodrošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanu un vienota 

atkritumu konteineru novietošanas laukumu koncepta ievērošanu pilsētā.
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• līdz 50% no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām (t.sk. inženierģeoloģiskās un
topogrāfiskās izpētes), bet ne vairāk kā 1000 euro, ja izstrādāts būvprojekts vai apliecinājuma karte, un ne
vairāk kā 200 euro no piešķirtā līdzfinansējuma, ja izstrādāts paskaidrojuma raksts

• labiekārtojuma elementu iegādes izmaksas
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Pašvaldības līdzfinansējums var būt piešķirts šādiem darbiem 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma

Brauktuve, ietve vai stāvlaukums

Apgaismojums

Cits: bērnu rotaļu laukums, soliņi, zāliens un apstādījumi, sporta laukumi

Atkritumu konteineru novietošanas laukumi

Izmaksās var iekļaut:

Izbūve, pārbūve vai atjaunošana

Būvuzraudzības veikšana



Līdzfinansējuma apmērs 
2021.gadā  - 130 000 euro

Ne vairāk kā 50% no pieteikumā 
norādītajām labiekārtošanas 

darbu izmaksām ar  
nosacījumiem:

darbiem, kuriem nepieciešama 
būvatļauja vai apliecinājuma karte 

– nepārsniedz 20 000,00 euro
vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai

darbiem, kuriem nepieciešams 
paskaidrojuma raksts –

nepārsniedz 5 000,00 euro vienai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku kopībai

Ne vairāk kā 80% no brauktuves 
(seguma konstrukcija, apmales)  

un ar to saistīto inženiertīklu 
izbūves, pārbūves vai 

atjaunošanas 
izmaksām, ja brauktuvi 

izmanto piekļuvei vienā no 
šādiem  

gadījumiem:

• citai daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai

• vairāku daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju kopīgai 
atkritumu konteineru novietnei
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Ne vairāk kā 80 % no atkritumu 

konteineru novietošanas laukuma 

izbūves, pārbūves vai 

atjaunošanas izmaksām, 

nepārsniedzot 20 000,00 euro, ja 

atkritumu konteineru 

novietošanas laukuma izbūves, 

pārbūves vai atjaunošanas 

realizācijā izmantots pašvaldības 

izstrādāts atkritumu konteineru 

novietošanas laukuma tipveida 

koncepts, kas publicēts tīmekļa 

vietnē www.pilsetsaimnieciba.lv

http://www.pilsetsaimnieciba.lv/


Vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība
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Pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 

var iesniegt:

Vairāku īpašnieku kopības, kuras 

noslēgušas vienošanās par kopīga 

pieteikuma iesniegšanu un 

piesaistītie zemesgabali 

savstarpēji robežojas

Pieteikumu īpašnieku kopības vārdā 

paraksta un iesniedz pilnvarotā 

persona.

Pilnvarotā persona paraksta arī 

trīspusējo līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu.
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Pieteikumā iesniedzamie dokumenti:

Iesniegums (veidlapas forma pieejama www.pilsetsaimnieciba.lv ) 

Pilnvara (ja pieteikumu iesniedzēja vārdā iesniedz juridiskas personas pilnvarota persona) 

Mājas pārvaldīšanas līguma kopija

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija

Būvprojekta/ paskaidrojuma raksta/ apliecinājuma kartes kopija

Zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana

Līgums vai tam pielīdzināms dokuments (divas vai vairākas kopības)

Plānoto izmaksu tāme (veidlapas forma pieejama www.pilsetsaimnieciba.lv)  

Svarīgi! 

• Dokumenti jāsakārto atbilstoši saistošo noteikumu 13.punktam, un ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra Nr.558

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikumu, citu attiecināmo normatīvo aktu prasības

• Pieteikumu iesniedz personīgi vai nosūta elektroniski uz e-pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana labiekārtošanas darbu veikšanai, ja 

piesaistītais zemesgabals nav iesniedzēja īpašumā

http://www.pilsetsaimnieciba.lv/
http://www.pilsetsaimnieciba.lv/
mailto:pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
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Pieteikumu var iesniegt 

līdz 2021.gada 31.maija plkst.19.00

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu var saņemt, zvanot uz tālruni 63084475 

vai 63084470, sūtot jautājumus elektroniski uz e-

pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv



JAUTĀJUMI UN ATBILDES!

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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@jelgavas_pilseta@Jelgavaspilseta @JelgavaLV @JelgavaLV @JelgavaLV

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001

 pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 www.pilsetsaimnieciba.lv

@pilsetsaimnieciba

@Pil_saimnieciba
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