
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” 2016. gada publiskais pārskats 

1. Vispārīgā informācija 
 

Saskaņā ar Jelgavas domes 2001. gada 13. decembra lēmumu darbu uzsāk Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”. No 

2013. gada 1. janvāra aģentūru pārveido par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Iestāde). 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). 

 

Iestādei ir šādas funkcijas: 

 Plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. 

 Gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

 Plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu. 

 Nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi. 

 Piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. 

 Nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru. 

 

Lai izpildītu noteiktās funkcijas, Iestāde veic šādus uzdevumus: 

 Organizē Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas infrastruktūras objektu plānošanu, izveidošanu, būvniecību, rekonstruēšanu un 

uzturēšanu. 

 Ceļu satiksmes kustības drošības jomā plāno un veic: 

 transporta kustību shēmu izstrādi sabiedriskajiem pasākumiem un saskaņošanu būvniecības procesiem; 

 satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un uzturēšanu. 

 Piedaloties pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā 

teritorijā, organizē: 

 Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības norīkoto personu nodarbināšanu pilsētas infrastruktūras objektu 

uzturēšanas darbos; 



 Nodarbinātības valsts aģentūras nosūtīto personu un maznodrošināto personu (pabalstu saņēmēju) iesaistīšanu pilsētas 

infrastruktūras objektu uzturēšanas darbos. 

 Sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūras nodrošināšanai: 

 organizē sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvi, ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšanu un to uzturēšanu; 

 piedalās jauno maršrutu izstrādē. 

 Nodrošina: 

 pilsētas infrastruktūras objektu informācijas tehnoloģiju sistēmu izveidošanu, uzraudzību, darbību; 

 ģeogrāfiskās informācijas sistēmas slāņu aktualizēšana savas kompetences ietvaros; 

 savā kompetencē esošo pašvaldības funkciju realizēšanai piešķirto finanšu līdzekļu administrēšanu, to lietderīgu un racionālu 

izmantošanu; 

 pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas līdzekļu administrēšanu, to lietderīgu un racionālu izmantošanu; 

 citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi. 

 Organizē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā: 

 klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju, kā arī savvaļas dzīvnieku līķu 

savākšanu un iznīcināšanu; 

 pirmās neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu atrastajiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem; 

 pilsētas mežu uzturēšanu kārtībā un to apmežošanas plānošanu; 

 peldvietu uzturēšanu. 

 Organizē rakšanas darbu atļauju (turpmāk – RDA) izsniegšanu, uztur RDA reģistru, uzrauga izsniegto RDA izpildes kārtību un 

nodrošina objektu pieņemšanu pēc RDA noteikto darbu izpildes. 

 Piesaista un realizē Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu, valsts un Jelgavas pilsētas projektus un 

programmas saskaņā ar Domes lēmumiem. 

 

Iestādes darbības nodrošināšanai un deleģēto funkciju veikšanai 2016. gada budžetā apstiprināti ieņēmumi 5 362 830 euro t.sk.: 

 nenodokļu ieņēmumi 9 132 euro; 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 107 568 euro; 

 dotācija no pašvaldības 3 971 218 euro; 

 valsts Autoceļu fonda mērķdotācija 1 239 912 euro; 

 Valsts dotācija  "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" 35 000 euro. 

 

Pamatbudžets izpildījies par 100,8 %, speciālais budžets izpildījies par 100,0 %. 

 

http://ieņēmumi/
http://t.sk/


Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju, izdevumu naudas plūsma 2016. gadā bijusi 5 295 318 euro, t.sk.: 

 atlīdzība 724 237 euro; 

 komandējumu izdevumi 2 090 euro; 

 pakalpojumu apmaksa 3 746 499 euro; 

 materiālu un energoresursu iegāde 118 638 euro; 

 nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 13 965 euro; 

 subsīdijas, dotācijas sociālie pabalsti 36 887 euro 

 kapitālie izdevumi 653 002 euro. 

 

  



2. Personāls 

Iestādē uz 2016. gada 31. decembri nodarbināti 54 darbinieki, no kuriem – 22 vīrieši un 32 sievietes.  

 

 

  

 

Darbinieku rotācija 2016. gadā: atbrīvoti – 12 darbinieki un pieņemti 6 darbinieki. 
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3. Juridiskie jautājumi - iepirkumi, izsoles, līgumi, darbs ar normatīvajiem aktiem 

3.1. Iepirkumu procedūras 

Sagatavota iepirkumu dokumentācija (tehniskās specifikācijas, kvalifikācijas prasības, līguma projekts, tehniskā piedāvājuma forma) un dalība 

iepirkumu komisijā (piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un attiecināmās dokumentācijas izskatīšana) 

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

1. Atklāts/ slēgts konkurss 8 19 1 

2. Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 36 38 3 

3.2. Līgumi 

Nr. p.k. Līguma veids Daudzums 

1. Veikta iepirkuma procedūra 63 

2. Nav veikta iepirkuma procedūra 234 

Kopā: 297 
 
  



3.3. Izsoles 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Rīkošanas datums Noslēgti līgumi 

1. Rakstiska izsole ar lejupejošu soli „Kustamā manta: metāla rezervuārs” 21.01.2016. 1 

2. 
Rakstiska izsole „Kustamās mantas: gāzes apkures katls Junkers ZBR90-1 A, 

Q=90 kW” 
26.01.2016. izsole nesekmīga 

3. 

Rakstiska izsole „Deviņas izsoles daļas ar koku koksnes kopējo krāju 136 m3, kas 

atrodas Zemgales virsmežniecības 3.Centra apgaitā un elektrolīniju aizsargjoslās 

pie Staļplača kapiem Miera ielā un Loka maģistrāles krustojumā pie Strautu un 

Vecā ceļa” 

12.02.2016. 4 

4. 
Rakstiska izsole „Kustamās mantas: gāzes apkures katls Junkers ZBR90-1 A, 

Q=90 kW” 
28.06.2016. 1 

5. 
Rakstiska izsole „Deviņas izsoles daļas ar koku koksnes kopējo krāju 248,9 m3, 

kas atrodas Zemgales virsmežniecības 3.Centra apgaitā” 
13.10.2016. 4 

6. Rakstiska izsole „Augošo koku koksne ar kopējo krāju 904,81 m3” 16.11.2016. 1 

 

 

 

 

 

 



3.4. Darbs Jelgavas pilsētas domes realizētajos projektos, kuros Iestāde ir kā būvniecības procesa projekta vadītāja 

Nr. p.k. Nosaukums 

1. 

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes 

ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve” (būvniecība, būvuzraudzība un 

autoruzraudzība) 

2. 
“Par Lietuvas šosejas rekonstrukciju posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” saimnieciskās kanalizācijas sūkņu 

stacijas izbūve Lietuvas šosejā 

 

  



3.5. Sagatavotie Jelgavas pilsētas domes lēmumu projekti, kas attiecināmi uz Iestādes darbību 

Nr. 

p.k. 
Lēmuma projekta nosaukums 

Pieņemšanas 

datums 

1. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumā 28.01.2016. 

2. Saraksta „Jelgavas pilsētas ielu un to posmu klasifikācija pēc uzturēšanas klases” apstiprināšana  17.03.2016. 

3. Pilnvarojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” 28.04.2016. 

4. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16-12 „Par mājdzīvnieku 

turēšanu Jelgavas pilsētā” izdošana 
28.04.2016. 

5. 
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas  

sastāva apstiprināšana 
30.06.2016. 

6. 
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas  

komisijas nolikuma apstiprināšana 
30.06.2016. 

7. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” kustamās mantas novērtēšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšana  
22.09.2016. 

8. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” kustamās mantas novērtēšanas komisijas 

sastāva apstiprināšana 
22.09.2016. 

9. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu 27.10.2016. 

10. Noteikumu „Jelgavas pilsētas pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšana 27.10.2016. 

 

  



3.6. Darbs pie saistošo noteikumu izstrādes 

Nr. 

p.k. 
Saistošo noteikumu nosaukums 

Pieņemšanas 

datums 

1. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-7 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 
18.02.2016. 

2. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-12 „Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā” 28.04.2016. 

3. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.185 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” projekta izstrāde 
30.06.2016. 

4. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas un 

būvju uzturēšanu un aizsardzību” projekta izstrāde 
vēl nav pieņemti 

5. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 

ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes daļas izmantošanu” projekta izstrāde 
vēl nav pieņemti 

6. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par inženierbūvju un zaļo zonu aizsardzību, veicot 

rakšanas darbus Jelgavas pilsētā” projekta izstrāde  
netiks pieņemti 

3.7. Sagatavoti Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores rīkojumu projekti 

Nr. 

p.k. 
Rīkojuma nosaukums 

Parakstīšanas 

datums un numurs 

1. Par aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 05.01.2016. Nr.1-ri 

2. Par kustamās mantas atsavināšanu 26.01.2016. Nr.16-ri 

3. Par kustamās mantas atsavināšanu 24.05.2016. Nr.155-ri 

4. Par kustamās mantas atsavināšanu 16.09.2016. Nr.255-ri 

5. 
Par pamatlīdzekļu (videonovērošanas kameru) nodošanu (Jelgavas pilsētas domes administrācijas 

Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājam D.Rumentam) 
28.11.2016. Nr.353-ri 



3.8. Citi juridiska rakstura darbi 

 darbs Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta finanšu instrumenta „Gatavība un novēršana” 

līdzfinansēta projekta „Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana Baltijā” (turpmāk – projekts) īstenošanā pamatojoties uz noslēgto ar 

Koordinatoru „CO” (Zviedrijas Civilās aizsardzības aģentūru (MSB)) un JPPI „Pilsētsaimniecība” Partnerattiecības nolīgumu par civilās 

aizsardzības projektu BaltPrevResilience un Dotācijas nolīgumu atsauces Nr.ECHO/SUB/2013/671474: sagatavoti 2 pakalpojumu 

pieņemšanas-nodošanas akti; 

 darbs Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāvā (veikta iesniegto 4 piedāvājumu pārbaude; sagatavoti: 

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas 3 sēžu protokoli ar pielikumiem, 3 pieprasījumi pretendentiem par 

iesniegtās informācijas precizēšanu, 4 līgumi „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”); 

 darbs šādu normatīvo aktu izstrādē: Noteikumi „Jelgavas pilsētas pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība”, Pašvaldības 

līdzfinansējumu piešķiršanas komisijas nolikums, Kustamās mantas novērtēšanas komisijas nolikums, Darba apģērba uzskaite un 

izsniegšana noteikumi, Noteikumi „Jelgavas pilsētas infrastruktūras ģeotelpiskās informācijas aprites kārtība”, Noteikumi par Jelgavas 

pilsētas pašvaldības kapličas izmantošanu Jelgavā, Noteikumi par dienesta autotransporta izmantošanas kārtību; 

 sagatavoti 80 lēmumi par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības ielām to uzturēšanas darbu vai 

būvdarbu laikā; 

  



4. Piesaistītais darba spēks 

4.1.  Projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr.2APSD-23-2016 

Saskaņā ar 2016. gada 8. janvārī noslēgto līgumu „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” 

Nr.2APSD-23-2016 ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāli (turpmāk – NVA) algotu pagaidu sabiedriskos darbos (turpmāk – APSD) 

norīkotās personas tiek iesaistītas pagaidu darbos 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. 

Iestādē laika periodā no 2016. gada 18. janvāra līdz 2016. gada 16. decembrim noslēgti 93 līgumi „Līgums par algotu pagaidu sabiedrisko 

darbu veikšanu” ar NVA norīkotajiem bezdarbniekiem. 

Bezdarbnieki uz noslēgtā līguma pamata algotos pagaidu sabiedriskos darbus (turpmāk – APSD) veica līdz 2016. gada 16. decembrim. 

Līgumi par APSD veikšanu izbeigti ar 31 bezdarbnieku, no kuriem ar rīkojumu atlaisti: 

 19 kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ; 

 12 veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. 

Apkopojuma dati par periodu no 18.01.2016. līdz 16.12.2016. 

2016. gada 

mēnesis 

Piešķirto APSD vietu skaits NVA norīkoto un APSD 

vietās iesaistīto 

bezdarbnieku skaits mēnesī 

Kopējais faktiski 

izmantotais cilvēk 

mēnešu skaits 
No jauna izveidojamo (samazināto) 

APSD vietu skaits mēnesī 

Kopējais aktuālo APSD 

vietu skaits mēnesī 

Janvāris 20 20 21 / 21 8,90 

Februāris 0 20 12 / 33 17,29 

Marts 0 20 6 / 24 17,24 

Aprīlis 0 20 10 / 30 18,34 



Maijs 0 20 2 / 22 19,62 

Jūnijs 0 20 10 / 30 18,60 

Jūlijs 0 20 5 / 25 18,33 

Augusts 0 20 5 / 24 19,47 

Septembris 0 20 4 / 22 19,22 

Oktobris 0 20 19 / 29 19,63 

Novembris 0 20 6 / 26 18,76 

Decembris 0 20 1 / 20 10,40 

 

Izmaksas par pagaidu algotu darbu veicējiem 

Izmaksu pozīcija 2016. gadā 

No Pasākuma līdzekļiem: 

Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 409 euro 

Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai 30 874 euro 

No pašvaldības piešķirtā budžeta: 

Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 333 euro 



Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 368 euro 

Atkritumu savākšana un utilizēšana 22 208 euro 

Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas vajadzībām 2 000 euro 

KOPĀ: 59 233 euro 

 

4.2. Sociālās palīdzības saņēmēji un piespiedu darbu veicēji  

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 2016. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Jelgavas sociālo lietu pārvalde” norīkojusi 138 personas, kuras iesaistītas Jelgavas pilsētas sakopšanas darbos.  

Valsts probācijas dienests 2016. gadā piespiedu darbu veikšanai uz Iestādi norīkoja 168 notiesātās personas, kuri veic kapsētu teritoriju 

sakopšanas darbus. 

 

  



5. Iestādes vadītie būvniecības procesi 

2016. gadā pabeigtie būvniecības objekti bija „Seguma atjaunošana Svētes ielas ietves posmam no Svētes ielas Nr.7 līdz Pasta ielai”, 

“Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai”, “Divu volejbola laukumu ar smilts 

segumu izbūve”, ”Āra vingrošanas iekārtu uzstādīšana 4. līnijā”, “Āra sporta trenažieru laukuma izveidošana un sporta trenažieru 

uzstādīšana Pasta salā”, “Ielu apgaismojuma līniju rekonstrukcija”, “Četru gājēju pāreju izgaismošana Jelgavas pilsētā”, “Piebraucamā 

ceļa Malkas ceļā izbūve”. 

5.1. Seguma atjaunošana Svētes ielas ietves posmam no Svētes ielas Nr.7 līdz Pasta ielai, Jelgavā 

Gājēju ietvei Svētes ielas posmā no Svētes ielas Nr.7 līdz Pasta ielai veikta betona bruģakmens seguma nomaiņa. Izbūvētās ietves platums - 

4m, kopējais garums 88 m. Objektā veikta lietus ūdens betona tekņu izbūve un komunikāciju aku vāku regulēšana. 

 Būvdarbi pabeigti 2016. gada 29. augustā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gada 19. oktobrī. 

 Būvdarbu veicējs SIA „TRAFIK CEĻU BŪVE”. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 17 139 euro (tai skaitā PVN). 



5.2. „Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai” 

Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 186 m garumā un saimnieciskās 

kanalizācijas pievadu izbūve 28m garumā. Būvdarbu laikā veikti esošā zemspiediena gāzes vada izolācijas atjaunošanas darbi. Pēc apakšzemes 

inženierkomunikāciju izbūves Dobeles ielas posmā veikta asfaltbetona seguma ieklāšana 1 497 m2 platībā, izbūvētas ceļu apmales 254 m garumā, 

ieklāti horizontālie apzīmējumi ar termoplastu. Pēc būvdarbu pabeigšanas labiekārtošanas darbu gaitā ierīkots zālājs 535 m2 platībā. 

 Būvdarbi pabeigti 2016. gada 31. oktobrī. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gada 9. decembrī.  

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA „BELSS”, būvdarbus veica SIA „KULK”.  

 Kopējās būvniecības izmaksas - 144 470 euro (tai skaitā PVN). 

  

5.3. Divu volejbola laukumu ar smilts segumu izbūve 

Pasta salā izbūvēti divi volejbola laukumi ar smilts segumu, kuru kopējā platība ir 914 m2. Laukuma izbūvei izmantots ģeotekstils 914 m2, pievesta 

un izlīdzināta smilts 1293 m3. Volejbolu laukumi daļēji iežogoti ar paneļa tipa žogu, kas nodrošinās drošu gājēju pārvietošanos pa blakus esošo ietvi. 

Teritorijas labiekārtošanai darbu gaitā ierīkots zālājs 444 m2 un veikti apzaļumošanas darbi.  

 Būvdarbi pabeigti 2016. gada 31. oktobrī. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gada 7. decembrī. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA„ARHITEKTŪRA UN VIDE”, būvdarbus veica SIA „KULK”. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 23 191 euro (tai skaitā PVN). 

2016. gadā 20. oktobrī ir veikta divu volejbola laukuma inventāra piegāde, kuru uzstādīšana paredzēta 2017. gada maijā. 

 Piegādātā inventāra izmaksas ir 1720,62 euro (tai skaitā PVN), uzstādīšanas izmaksas 191,18 euro (tai skaitā PVN). 

 Piegādātājs SIA „Sporta halle”. 



5.4. „Āra vingrošanas iekārtu uzstādīšana 4. līnijā” 

4.līnijā pie Miezītes bibliotēkas izveidots vingrošanas laukums un uzstādītas jaunas āra 

vingrošanas iekārtas. Apkārtējo iedzīvotāju fiziskām aktivitātēm pieejamas divas vingrošanas 

iekārtas - vēdera un muguras muskulatūras stiprināšanai un daudzfunkcionāls vingrošanas 

komplekss pievilkšanās, stiepšanās un spēka vingrinājumu izpildei. Laukuma pamats veidots 

no gumijas seguma. Pie laukuma uzstādīts informācijas stends ar katras ierīces funkciju 

aprakstu un informāciju, kā to pareizi lietot. 

 Būvdarbi objektā pabeigti 2016. gada 30. augustā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 

2016. gada 18. oktobrī. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA „VEIDO VIDI”, būvdarbus 

veica SIA „GoPlay”. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 16 495 euro (tai skaitā PVN). 

5.5. „Āra sporta trenažieru laukuma izveidošana un sporta trenažieru piegāde, uzstādīšana Pasta salā” 

Pasta salā izveidots jauns āra sporta trenažieru laukums, kurā uzstādīti četri sporta 

trenažieri atšķirīgu fizisku vingrojumu veikšanai. Iekārta “Gaisa staigātājs” ļauj imitēt 

slēpošanu un vairāk paredzēta tieši iesildīšanās vingrinājumiem un izturības trenēšanai, 

pievilkšanās, stiepšanās un muguras / vēdera preses trenažieri paredzēti spēka vingrinājumiem, 

savukārt gurnu trenažieris domāts gurnu un vēdera muskuļu attīstīšanai. Laukumā ieklāts 

īpašais triecienu absorbējošais gumijas segums – zāliens, kas trenažieru izmantošanu padara 

drošāku un ļauj izvairīties no traumām. Pie izveidotā laukuma uzstādīts informācijas stends ar 

ierīces funkciju aprakstu un informāciju, kā to pareizi lietot. 

 Darbi objektā pabeigti 2016. gada 29. augustā. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA „Projektu birojs Grietēns un 

Kagainis”, būvdarbus objektā veica SIA „FIXMAN”.  

 Kopējās būvniecības izmaksas - 12 006 euro (tai skaitā PVN). 

 



5.6. Ielu apgaismojuma līnijas atjaunošana 

Veikti apgaismojuma tīkla rekonstrukcijas darbi šādos ielu posmos: 

 Birzes ielas posmā no Līču ielas līdz Upes ielai;  

 Līču ielas posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai;  

 Apšu ielas posmā no Nr.1 līdz Nr.21; 

 Emburgas ielas posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai. 

Rekonstrukcijas darbu laikā demontēti vecie koka balsti un uzstādīti jauni cinkotie 

metāla balsti. Elektroenerģijas pārvadei izbūvēts piekarkabelis un uzstādīti gaismekļi. Kopā 

minētajās ielās nomainīti 48 balsti. 

 Būvdarbi objektā pabeigti 2016. gada 31. oktobrī. Objekts pieņemts 

ekspluatācijā 2016. gada 21. decembrī. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA “MALPRO”, būvdarbus 

veica SIA „MĪTAVAS ELEKTRA”. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 23 812 euro (tai skaitā PVN). 

5.7. Četru gājēju pāreju izgaismošana Jelgavas pilsētā 

Četrās gājēju pārejās izbūvēts papildus apgaismojums: 

 Mātera un Zirgu ielu krustojums; 

 Rīgas ielas, Garozas ielas un Kalnciema ceļa krustojums; 

 Gājēju pāreja Rīgas ielā pie Skautu ielas; 

 Gājēju pāreja Satiksmes ielā pie Traktoristu ielas. 

Gājēju pārejās, Rīgas ielā pie Skautu ielas un Satiksmes ielā pie Traktoristu ielas 

izbūvēti 4 kompl. speciāli gājēju pārejas apgaismojuma balsti ar LED gaismekļiem, kas 

nodrošina gājējam drošu brauktuves šķērsošanu. Rīgas ielas, Garozas ielas un Kalnciema 

ceļa krustojumā, Mātera un Zirgu ielu krustojumā izbūvēti papildus ielu apgaismojuma 

balsti ar gaismekļiem. 

 Būvdarbi objektā pabeigti 2016. gada 31. oktobrī. Objekts pieņemts 

ekspluatācijā 2016. gada 21. decembrī. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA “MALPRO”, būvdarbus veica SIA „MĪTAVAS ELEKTRA”. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 17 488 euro (tai skaitā PVN). 



5.8. „ Piebraucamā ceļa, Malkas ceļam 1B, 1C, 1D, Jelgavā, izbūve” 

Malkas ceļā izbūvēts nesaistītu minerālmateriālu seguma pašvaldības koplietošanas ceļš 157 m garumā ar apgriešanās laukumu un grāvis 

lietus ūdens novadīšanai.  

 Darbi objektā pabeigti 2016. gada 14. decembrī.  

 Būvdarbus objektā veica SIA „Jelgavas Būve-V”, būvuzraudzību - būvuzraugs Uldis Silinevičs. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 14 449 euro (tai skaitā PVN). 

 

 
 

  



Uzsākti un 2017. gadā darbi turpināsies būvniecības objektos “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C”, “Seguma 

atjaunošana Dambja ielas posmā” un “Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu 

ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve”. 

5.9. „Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 

2016.gadā uzsākta Meža kapu teritorijas paplašināšanas II kārtas realizēšana. Objektā veikta teritorijas planēšana, t.sk. esošās grunts 

pārvietošana un jaunas smilts pievešana 11 805,00 m2 platībā. Veikta cauruļvada D98/110 izbūves darbi ar adīta ģeotekstila filtmateriālu 

ierīkošanu 836 m garumā, izbūvētas desmit drenu iztekas grāvī, kuru galos izbūvētas filtrakas. Objektā izveidots grants seguma ceļš, ierīkots 

zālājs 578 m2 platībā. Izbūvētas divas saimnieciskās ūdens ņemšanas akas. 

 Būvdarbi objektā pabeigti 2016. gada 15. novembrī. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja arhitekte Aija Ziemeļniece, būvdarbus objektā veica SIA „KULK”. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 86 336 euro (tai skaitā PVN). 

5.10. „ Seguma atjaunošana Dambja ielas posmā, Jelgavā” 1.kārtas realizācija” 

Uzsākta objekta “Seguma atjaunošana Dambja ielas posmā, Jelgavā” 1.kārtas realizācija. Pirmās kārtas realizācija ietver seguma 

atjaunošanu Dambja ielas posmā no Mazā ceļa līdz Sarmas ielai, lietus kanalizācijas pievadu rekonstrukciju un aku pārbūvi, daļēju ceļa apmaļu 

nomaiņu, esošā asfalta izlīdzinošo frēzēšanu, asfalta izlīdzinošās kārtas izbūvi un asfalta virskārtas atjaunošanu. 

2017. pavasarī, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, atsāksies būvdarbi, un tiks veikta asfaltseguma izlīdzinoša frēzēšana, asfalta 

izlīdzinošās kārtas izbūve un asfalta virskārtas atjaunošana. Tiks ieklāti horizontālie apzīmējumi, veikti labiekārtošanas darbi. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „3C”, būvuzraudzību SIA „Jurēvičs un partneri”, 

būvdarbus objektā veic SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. 

 Kopējās būvniecības izmaksas - 152 974 euro (tai skaitā PVN). 

  



5.11. „ Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta 

seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve” 

Projekta mērķis veikt Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz 

Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūvi.  

Projekta realizācijas laikā paredzēts veikt: 

 Asfalta seguma virskārtas atjaunošanu visā posmā; 

 Gājēju un veloceliņu izbūvi betona bruģakmens segumā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai; 

 Autobusu pieturvietu paplašinājumi; 

 Lietus ūdens sūknētavas izbūvi Asteru un Atmodas ielas krustojumā; 

 Saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Vīgriežu un Rūpniecības ielas krustojumā; 

 Apgaismojuma izbūvi; 

 Kabeļu kanalizācijas izbūvi; 

 Jauna gājēju luksofora objekta izbūvi Asteru un Atmodas ielas krustojumā. 

Būvnieks:  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 
Būvuzraudzība: SIA “Jurevičs un partneri”  

Autoruzraudzība: SIA “3C” un SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 

 

 



6. Ielas, ietves, ceļi, stāvlaukumi 

Jelgavas pilsētā ir 365 ielas 269,90 km garumā, no tām: 

 122,9 km (45%) ar asfaltbetona segumu; 

 139 km (52%) ar grants segumu; 

 2,9 km (1%) grunts bez seguma; 

 5,1 km (2%) ar bruģakmens segumu. 

6.1. Jelgavas pilsētas ielu asfaltbetona bedrīšu remonts 

Asfaltbetona bedrīšu remonts, izmaksas - 178 108 euro. 

Bedrīšu remonts veikts 100 Jelgavas pilsētas ielām ar asfaltbetona segumu 105 km garumā un 13 919 m2 apjomā. 

Pielietotās asfaltēšanas tehnoloģijas: 

 Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 340 m2; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 8 236 m2; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju ziemas periodā – 1 175 m2; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, ziemas periodā – 1 074 m2; 

 Asfalta bedrīšu remonts pēc pilnās asfaltēšanas tehnoloģijas – 1 708 m2; 

 Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju (platums no 3 mm līdz 30 mm) – 150 m garumā; 

 Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku no 3mm līdz 30mm (4.līnija, Tērvetes iela) – 1260 m; 

 Vienlaidus asfaltbetona ieklāšana (Atmodas ielā, gar PII “Kāpēcīši”) – 700 m2; 

 Vaļņu ielas posmā no Pētera ielas līdz Mātera ielai vienas brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana – 704 m2. 

    



6.2. Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, ietvju un laukumu asfaltbetona bedrīšu remonts 

Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, ietvju un laukumu asfaltbetona bedrīšu remonta kopējās izmaksas 40 000 euro. Darbi veikti pie 

pašvaldības izglītības iestādēm: 

 Jelgavas 2. sākumskola; 

 Jelgavas 3. sākumskola; 

 Jelgavas 4. sākumskola; 

 Jelgavas Amatu vidusskola; 

 Jelgavas 5. vidusskola; 

 Jelgavas 6. vidusskola; 

 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola; 

 Jelgavas vakara maiņu vidusskola; 

 Jelgavas 1. internātpamatskola; 

 Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”. 

 

6.3. Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona remonts 

Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona bedrīšu remonta kopējais apjoms - 400 m2, asfalta remonts 500 m2. 

6.4. Iekšpagalmu ceļu remonts 

Iekšpagalmu ceļu remonta kopējais apjoms 1 000 m2.  

Darbi veikti uz pašvaldības ceļiem pilsētas iekšpagalmos: Loka Maģistrāle – Pērnavas ielas iekškvartāls, Lāčplēša iela 17, 19, 21 

iekškvartāls, Satiksmes ielas iekškvartāls 37-59, Māras ielas 2 iebraucamais ceļš, Ganību ielas 58 iekškvartāla ceļš, iekškvartāls Dobeles šoseja 

96, 98, Akadēmijas – Zemgales prospekta - Pasta ielas iekškvartāla ceļš, Dambja ielas 2 iekškvartāla ceļš, Kr.Barona 3 iekškvartāla ceļš, Katoļu – 

Driskas ielas iekškvartāla ceļš, Uzvaras iela 8 iekškvartāla ceļš. 

 

 

 



6.5. Jelgavas pilsētas ielu uzbēršana 

Jelgavas pilsētas ielu uzbēršana 1 308 m3, izmaksas - 46 125 euro. Darbi 

veikti ar otrreiz izmantojamiem materiāliem: 

 Ielu uzbēršana ar drupinātu granti (1 188 m3) – Saldus iela, Malkas ceļš, 

Laipu iela, Kronvalda iela, Jēkaba iela, Augstkalnes iela, Sila iela, 

Kļavu iela, Zirgu iela, Vārpu iela, Bērzu ceļš, 3.līnija, Romas iela, 

Klijēnu ceļš, Pionieru iela, Platones iela, Zvaigžņu iela, Rubeņu ceļš, 

Lazdu iela, Putnu iela, Pogu lauku ceļš, 4.līnijas atzars uz Nr.30A, 

Sniega iela, Parka iela, Skolas iela, Ābeļu iela, Miezītes ceļš, 

E.Veidenbauma iela, Zālītes iela, Plostu iela, Cepļu iela, Riekstu ceļš, 

Ziediņu ceļš, Lauksaimnieku iela, Šķūņu iela, Kļavu iela, Viestura iela, 

Rudzu iela, Iecavas iela, Vecais ceļš posmā no Institūta ielas līdz 

Pērnavas ielai, Draudzības iela, Briežu iela, Ceriņu iela, Dambja iela, Lietuvas šosejas pie Dzirnavu ielas gājēju celiņa uzbēršana; 

 Platkāju pašvaldības ceļa uzbēršana – 120m3. 

6.6. Nomaļu uzturēšana 

 Nomaļu uzbēršana ar šķembām – 610 m3 (Kalnciema ceļš, Garozas iela, Lietuvas šoseja, Miera iela, Aizsargu iela, Bauskas iela, 

Tērvetes iela, Atmodas iela, Loka Maģistrāle, 1.līnija, Ganību iela, Bauskas iela, Rūpniecības iela, Atmodas iela, Augstkalnes iela); 

 Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni – 391 m3 (Platones iela, Bauskas iela, 

Aizsargu, Miera ielas, Zemeņu iela, Loka Maģistrāle, Aviācijas iela). 

Kopējās izmaksas - 17 798 euro. 

6.7. Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošana 

Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošanas kopējais apjoms 1 332 m2, izmaksas - 48 484 euro, darbi veikti: 

 Katoļu ielas 7B ietves atjaunošana – 150 m2, 5 536 euro; 

 Zvejnieku ielas posmā no Lapskalna ielas līdz Kārļa ielai – 540 m2, 15 722 euro; 

 Pētera ielas ietves posmā no Zirgu ielas līdz Ūdensvada ielai asfaltbetona seguma atjaunošana – 270 m2, 8 412 euro; 



 Svētes ielas posma no iebrauktuves Nr.7 līdz Pasta ielai – 320 m2, 17 139 euro; 

 Puķu ielā 1 celiņu sakārtošana pie bērnu rotaļu laukuma – 46 m2, 1 276 euro; 

 Zirgu ielas celiņa pret Nr.3 izbūve – 6 m2, 399 euro. 

   

6.8.  Ielu greiderēšana 

Pilsētas ielu ar grants segumu uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiek veikta ielu 

greiderēšana. 2016. gadā greiderēts 1 753 pārgājiena kilometrs, izmaksas - 29 278 euro.  

Grants seguma ielu rajoni, kur veikta greiderēšana: Romas ielas, Kalnciema ceļa, 

Kazarmes ielas, Depo rajons, Sieramuižas rajons, Vidus ielas rajons, Dobeles šosejas rajons, 

Tērvetes ielas rajons, Garozas ielas rajons, Dambja ielas rajons, Rīgas ielas rajons.  

  



6.9. Ziemas dienests  

Ziemas dienesta darbos izlietoti - 321 441 euro. Sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (mitro sāli, smilts/sāls maisījumu) uz 

Jelgavas pilsētas ielām veikta: 

 Ielas attīrīšana no irdena sniega – 3 320 pārg.km; 

 Sniega izvešana – 489 m3; 

 Grants seguma ielu tīrīšana - 557 pārg.km; 

 Rupjgraudainas smilts 0.3m3 uz 1 km 3.5 m platu joslu – 16 km 

br.joslas; 

 Laukumu attīrīšana no sniega – 454 stundas; 

 Slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā – 50 pārg.km; 

 Sniega vaļņu pārvietošana - 42 pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot 0,5 m3 uz 

1 km 3.5 m platu joslu; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli – 5 290 km br.joslas; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg uz 1 km 3,5 m platu joslu, 

vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no irdena sniega – 285 

pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg uz 1 km 3,5 m platu 

joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no irdena sniega – 3 637 pārg.km; 

Ziemas periodā veikta ietvju mehanizētā tīrīšana (ar slotu un lāpstu) un kaisīšana ar smilts/ sāls maisījumu 150 000 m2. Kopējās izmaksas – 

88 108 euro. 

  



6.10. Dažādi darbi  

Pilsētas teritorijā veikti dažādi darbi, kas saistīti ar bruģa remontu, seguma sakārtošanu 

pēc ceļu satiksmes negadījumiem un citi darbi, kopējās izmaksas - 55 165 euro. 

 Bruģa remonts – Kr.Barona iela, Akadēmijas, Akmeņu, Kronvalda, Mātera iela, 

Svētes iela, Lielā iela, Rūpniecības iela, Filozofu ielā autobusa pieturvietas 

nobrauktuve, Satiksmes iela, Pasta iela; 

 Laukakmeņu bruģa seguma sakārtošana posmā no Mātera ielas līdz Vaļņu ielai 5 – 

110 m2, 7 452 euro; 

 Segumu sakārtošana pēc CSNG – tranzīta un maģistrālās ielas – 74 vietas, 2 612 

euro; 

 Kaltā bruģakmens seguma izbūve ar smilts piebēršanu – 134 m2, 4 411 euro; 

 Betona bruģa seguma izbūve – 189 m2, 4 072 euro; 

 Lietota betona bruģa seguma izbūve – 297 m2, 4 532 euro; 

 Granīta laukakmeņu izbūve – 83 m2, 5 088 euro; 

 Jaunu ielu apmaļu izbūve -143 m, 2 928 euro; 

 Jaunas ietves apmales izbūve uz betona pamata – 575 m, 7 047 euro; 

 Betonēšanas darbi – 13,6 m3, 2780 euro; 

 Izskalojumu aizbēršana (Jāņa Čakstes bulvārī (promenāde), Rīgas iela, Lielā iela, Dobeles šoseja, Kalnciema ceļš) – 33 m3, 1 593 euro; 

 Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10 cm – 1 024 m2, 2 204 euro; 

 Palīgstrādnieku roku darbs (bruģa demontāža, būvmateriālu pārkraušana, ietvju remontdarbi, rakšanas darbi, zāliena atjaunošana, 

būvkonstrukciju demontāža u.c.) – 1 114 stundas – 10 446 euro. 

 Dobeles ielas posma no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai vienlaidus asfaltēšana 1 500 m2 – 124 890 euro; 

 2.līnijas posmā no Nr.3 līdz Nr.7, brauktuves virsmas vienkārtas virsmas apstrāde – 1500 m2, 3938 euro. 

6.11. Ielu mehanizētā tīrīšana  

Jelgavas pilsētas ielas ar asfalta segumu un ceļa apmale regulāri tiek koptas pielietojot mehanizēto tīrīšanu, kopējās izmaksas - 51 266 euro: 

 Ielu mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu – 990 pārg.km; 

 Pavasara pirmā tīrīšana – 165 pārg.km. 



6.12. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Jelgavā  

2016. gadā atjaunoti horizontālie apzīmējumi 70 km kopgarumā un kopējais Jelgavas ielās atjaunotais horizontālo apzīmējumu laukums – 

5277 m2. Kopējās izmaksas - 60 307 euro. 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu mehanizēti – 1 805 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu nemehanizēti – 2 048 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu mehanizēti – 347 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu nemehanizēti – 1 050 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu dzēšana – 11 m2. 

  

6.13. Grants seguma ielu atputekļošana 

Jelgavas pilsētas grants seguma ielas vienu līdz divas reizes sezonā tiek atputekļotas. Kopējais 

atputekļotais laukums 118495 m2, izmaksas - 20072 euro. 

Salnas iela – 2 895 m2; Atmodas iela – 4 800 m2; Vecais ceļš posmā no Pērnavas ielas līdz Institūta 

ielai – 4 200 m2; Romas iela – 13 500 m2; E. Veidenbauma iela posmā no Rūpniecības ielas līdz Stacijas ielai 

– 1 480 m2; 2. līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam – 5 929 m2; Lāču iela posmā no Savienības 

ielas līdz Platones ielai – 3 800 m2; 3.līnija – 6 322 m2; Vīgriežu iela – 3 420 m2; 1. līnija – 5 836 m2; 

Turaidas iela – 2 318 m2; Dainas iela – 934 m2; Parka iela – 1 750 m2; Kārklu iela – 2 500 m2; Viestura iela – 

1 200 m2; Bērzu ceļš – 9 000 m2; Birzes iela – 3 500 m2; Augstkalnes iela – 2 000 m2; Rogu ceļš – 4 850 m2; 

Platones iela – 4 200 m2; Bebru ceļš – 4 250 m2; Saldus iela – 4 500 m2; Platones iela – 4 000 m2; Būriņu ceļš 

– 5 000 m2; Stadiona iela – 1 800 m2; Pumpura iela – 1 560 m2; Kronvalda iela – 1 500 m2; Nākotnes iela – 2 481 m2; Miezītes ceļš – 3 500 m2; 

Augstkalnes iela – 2 700 m2; Rogu ceļš – 4 800 m2; Kārklu iela – 2 000 m2; 3. līnija – 1 500 m2; Dainas iela – 1 560 m2; E. Dārziņa iela – 2 160 

m2; Birzes iela – 3 180 m2, Vasaras iela – 895m2, Namdaru iela – 500m2, Ganību iela posmā no Nr.36 līdz Kazarmes ielai – 2000m2. 



6.14. Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmes) uzturēšana Jelgavas ielās 

Kopējās satiksmes organizēšanas līdzekļu uzturēšanas izmaksas 2016. gadā 

bija - 42242 euro: 

 ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 124 gab.; 

 ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 321 gab.; 

 gājēju barjeru iztaisnošana – 39 m; 

 ceļa zīmju mazgāšana – 143 gab.; 

 saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā – 

164 gab.; 

 saliekta balsta iztaisnošana – 127 gab.; 

 ceļa zīmes demontāža no esoša balsta - 145 gab.; 

 gājēju barjeru uzstādīšana – 39 m; 

 signālstabiņu uzstādīšana – 66 gab.; 

 signālstabiņu demontāža – 25 gab.; 

 satiksmes spoguļa uzstādīšana d=600m – 1 gab. d=800m – 3 gab.; 

 tērauda norobežojošo ķēžu uzstādīšana – 41 m; 

 pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana – 365 gab.; 

 ceļa zīmju demontāža ar balstu – 13 gab.; 

 papildus zīmju uzstādīšana – 59 gab.; 

 aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana – 33 gab.; 

 vertikālie apzīmējumi – 3 gab.; 

 informācijas zīmju uzstādīšana – 5 gab.; 

 norādījuma zīmju uzstādīšana – 5 gab. 

 Reklāmas nesēja demontāža – 6m2; 

 Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana – 78 gab.; 

 Ātruma slāpētāju uzstādīšana– 40m; 

 Drošības saliņu norobežojošo elementu uzstādīšana - 18 gab.; 

 Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles – 17 gab. 

Papildus veikti šādi darbi: 

 Aviācijas un Kristapa Helmaņa ielu krustojumā gājēju pārejas izbūve, ceļa zīmju uzstādīšana, horizontālais marķējums – 2 000 euro; 

 Norādes zīmes un ielu nosaukuma plāksnītes – 3 256 euro. 



7. Elektrotīklu uzturēšana 

7.1. Ielu apgaismojums  

Ielu apgaismojuma uzturēšanai izpildīti darbi par kopējo summu – 188 471,01 euro: 

 Realizēts projekts „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Birzes ielas posmā no Līču ielas līdz 

Upes ielai, Līču ielas posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai, Apšu ielas posmā no Nr.1 līdz Nr.21, 

Upes ielas posmā no Līču ielas līdz Birzes ielai un Emburgas ielas posmā no Birzes ielas līdz 

Upes ielai, Jelgavā”. Projekta ietvaros ir demontēti 38 apgaismojuma balsti, 1 277 m gara 

gaisvadu līnija. Uzstādīti 48 apgaismojuma balsti un  piekarkabeļa līnijas izbūve AMKA 1x16+25 

ar kopējo garumu 1 374 m – 23616,48 euro; 

 Realizēts projekts „Gājēju pāreju un krustojumu apgaismojuma uzlabošana, Jelgavā”. Projekta 

ietvaros ir uzstādītas 4 specialas konsoles gājēju pārējam, 4 apgaismojuma balsti un kabeļa līnijas 

izbūve ar kopējo garumu 131 m – 17 156,29 euro; 

 Demontēti 58 apgaismojuma balsti – 2 742,22 euro; 

 Uzstādīti 86 jauni apgaismojuma balsti – 34 031,86 euro; 

 Nomainīti 205 gaismekļi un prožektori (no tiem 114 ir atkārtoti izmantojami gaismekļi) un 9 

parka tipa plafoni – 18 651,79 euro; 

 Nomainītas 559 Na gāzizlādes spuldzes, 113 ekonomiskās spuldzes parkos – 26 075,62 euro; 

 Piekarkabeļa līniju izbūve AMKA 1x16+25, kopējais garums 2 250 m – 11 121,84 euro; 

 Nomainītas 11 kabeļu sadalnes un 2 apgaismojuma vadības sadalnes, 67 apgaismojuma vadības 

sadalnes pārbūvētas atbilstoši A/S „Sadales tīkls” prasībām, uzstādīti 6 jaunie apgaismojuma 

vadības bloki - 12 149,31 euro; 

 Veikta regulāra ielu apgaismojuma vadības punktu tehniska apkope un nodrošināta ielu 

apgaismojuma vadības sistēmas darbība, apgaismojumu līniju apsekošana, bojājumu novēršanā – 

14 607,09 euro; 

 Bojāto kabeļu posmu nomaiņa un jaunu līniju izbūve, kopējais garums 1 548 m – 28 318,51 euro. 



     

Apgaismojuma tīkla uzturēšanas galveno darbu saraksts 

Nr. 

p.k. 
Aktivitāte Veiktie darbi 

Izmaksas, 

euro 

1. 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Zirgu ielas posmā no Lauku ielas līdz 

Veidenbauma ielai, Lauku ielā, Ūdensvada ielas posmā no Ūdensvada iela 

Nr.4 līdz Pulkv.O.Kalpaka ielai, Vaļņu ielas posmā no Mātera ielas līdz Vaļņu 

iela Nr.5, Pavasara ielas posmā no Pētera ielas līdz Pavasara iela nr.4 

Rekonstruētā 777 m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 22 apgaismojuma balsti 
13 706,98 

2. 
Kailvadu gaisvadu līnijas demontāža un piekarkabeļa līnijas izbūve Zāļu iela, 

Dārzkopju ielā un Aroniju ielā 

Pārbūvēta 998 m gara apgaismojuma 

līnija 
4 907,03 

3. Ielu apgaismojuma izbūve Stadiona ielā posmā no Nr.35 līdz Nr.51 
Izbūvēta 92 m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 4 apgaismojuma balsti 
2 802,97 

4. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ievu ielā 
Rekonstruētā 198 m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 6 apgaismojuma balsti 
4 275,60 

5. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Pūpolu ielā 
Rekonstruētā 298 m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 6 apgaismojuma balsti 
6 584,03 

6. Ielu apgaismojuma izbūve Dobeles šosejā 100A pie Miezītes bibliotēkas 
Izbūvēta 125 m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 4 apgaismojuma balsti 
4 794,12 

7. 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Bebru ceļš posmā no A.Brigaderes ielas 

līdz Atmodas ielai 

Rekonstruētā 245 m gara apgaismojuma 

līnija, uzstādīti 4 apgaismojuma balsti 
5 155,21 

8. Gaismekļu nomaiņa Raiņa parkā Nomainīti 29 gaismekļi 5 188,48 



  

Ielu apgaismojuma darbības laiks palielinājās līdz 3 946 stundām, kas atbilst normālam ielu apgaismojuma darbības režīmam. 

  

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijas ietvaros 

2013. gadā un 2015. gadā, nomainīti 1 148 gaismekļi ar nātrija gāzizlādes spuldzēm uz gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļiem. Salīdzinot, 

ar 2015. gada datiem var secināt, kā gaismekļu nomaiņa kompensēja ielu apgaismojuma darbības stundu un kopēja apgaismojuma punktu skaita 
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pieaugumu. Kopējais ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa samazinājums 2016. gadā no gaismu emitējošo diožu gaismekļu ievešanas 

sastāda 414 242 kWh. 

 Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas - 373 074,36 euro. 

 J.Čakstes bulvāra terašu strūklaku elektroenerģijas izmaksas - 13 735,74 euro. 

 Publisko pasākumu pieslēgumu punktu elektroenerģijas izmaksas - 45 639,53 euro. 

 Publisko pasākumu iekārtu, pieslēgumu montāžas, demontāžas darbu izmaksas - 35 817,21 euro. 

8.2. Luksoforu uzturēšana 

Kopējās luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas - 228 559,20 euro (ieskaitot elektroenerģijas izmaksas).  

Pašlaik Jelgavas pilsētā darbojas 51 luksoforu objekts, no tiem 42 pieslēgti attālinātās vadības un kontroles sistēmai, izmantojot pašvaldības 

optisko tīklu un GSM sakarus. 

Lielāko daļu no izmaksām (159 720 euro) veido luksoforu objektu ikdienas uzturēšanas darbi, kas tiek veikti nepārtraukti vai viena mēneša 

apkalpošanas cikla ietvaros: 

 Luksoforu objektu iekārtu tehniskā apkope; 

 Luksoforu objektu vadības skapju apkope; 

 Transportlīdzekļu un gājēju detekcijas sistēmas uzturēšana; 

 Luksoforu objektu programmatūras uzturēšana; 

 Attālinātās vadības un kontroles sistēmas uzturēšana. 
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Bojājumu novēršanas darbu izmaksas - 21 109,31 euro. 

Papildus veikta kontrolieru nomaiņa pret EC-2 kontrolieriem (nomainītie kontrolieri ir pieslēgti apvienotai vadības sistēmai)  

šādos objektos: 

 Rūpniecības ielas - Mātera ielas krustojums – 9 643,70 euro; 

 Rīgas ielas – Kalnciema ceļa krustojums – 9 840,69 euro; 

 Transporta vadības sistēmas luksoforu signālplānu koriģēšana Raiņa ielas krustojumos – 4 380,20 euro; 

 Luksoforu objektu elektroenerģijas izmaksas - 23 865,30 euro. 
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8. Hidrotehnisko būvju uzturēšana 

8.1. Tiltu apsaimniekošana 

Iestādes apsaimniekošanā Jelgavas pilsētā ir 9 transporta un gājēju tilti, 2 satiksmes pārvadi pāri dzelzceļam un 6 gājēju tilti.  

2016. gadā tiltu ikdienas uzturēšanas remontdarbiem izlietoti 30 297 euro šādos darbos: 

 

 Deformācijas šuvju inspekcija Lielās ielas tiltam pār Lielupi, 543 euro; 

 Tilta konusu avārijas remontdarbi Baložu ielā pār Svētes upei, 11575 euro; 

 Koka tiltu klāja avārijas remontdarbi Straumes ielā un Vītolu ceļā, 12 148 euro; 

 Izskaloto pieeju atjaunošana Spāru ceļa gājēju tiltam pār Platones upi, 265 euro;  

 Romas ielas tilts pāri Platones upei (Gājēju) konusu atbrīvošana no apauguma, 138 euro; 

 “Mītavas” tilta klāja atjaunošana, 5 186 euro, 

 Tiltu margu remonts, 1677 euro. 

   

        



8.2. Dažādi darbi 

 Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā - 7 380 

euro;  

 Pilsētas brīvkrānu apsaimniekošana - 355 euro; 

 Strūklaku apsaimniekošana - 6 313 euro; 

 Strūklakas “Jelgavas Students” ūdens filtra 

nomaiņa - 353 euro; 

 2.līnijas un Nameja ielas krustojuma pretplūdu 

klapes iebūve akā – 900,05 euro. 

 

     

8.3. Dabas resursa nodokļa finansējums  

Kopējais dabas resursu nodokļa finansējums - 24 115 euro, izlietots šādiem darbiem: 

 Pie Pasta ielas 43 lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana, 12 998,21 euro; 

 Dobeles ielā pie Nr. 52 lietus ūdens kanalizācijas remontdarbi, 11 116,59 euro. 



8.4. Izskalojumi un iegruvumi 

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu iegruvumu un grāvju nogāžu izskalojumu likvidēšanas kopējās izmaksas 40 240 euro. Darbi veikti šādos 

objektos:  

 Lietus ūdens kanalizācijas tīkli – Puķu iela 3, Māras un Asteru ielu krustojums, Akadēmijas iela 7, Satiksmes iela 41, Dobeles iela 4c, 

Uzvaras parkā, Pavasara ielā 10, Lāčplēša ielā 31, Bērzu ceļš 8, Ūdens ielā, Zvejnieku ielas posmā no Nr. 16 līdz Nr.24, Skolotāju 

iela 11, S.Edžus iela 15, Dambja iela 13, Pētera un Ūdensvada ielu krustojums, Filozofu iela 15, Satiksmes un Ganību ielu 

krustojums, Svētes iela posmā no Pasta ielas līdz Mātera ielai u.c.; 

 Meliorācijā – Akmeņu iela, Mednieku un Vidus ielu krustojums, Parka iela 67, Neretas iela, Slokas iela8, Klijēnu ceļš gar mežu, 

Aspazijas un Draudzības ielu krustojums. 

   

8.5. Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana 

Jelgavas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu, notekūdeņu iekārtu apsaimniekošanā izlietots 73 677 euro, tai skaitā: 

 Kr.Barona sūknētavas jaudas palielināšana, 232,42 euro; 

 Sūknētavu elektrības patēriņš, 28 470 euro. 

 Veikta teritorijas pļaušana gar sūknētavām 16 320 m2 apjomā. 

8.6. Iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācija 

Pašvaldības pārziņā esošo iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana, tai skaitā iegruvumu likvidēšana (Puķu iela 2, Meiju ceļš 28, 

Brīvības bulvāris 39 un 41, S.Edžus iela 9, Pērnavas iela 2, Mātera iela 25, Katoļu iela 8, Zemgales prospekts 2 un 4, Pasta iela 59, Pētera iela 

10). Kopējās izmaksas - 28 750 euro. 



8.7. Segto sistēmu apsaimniekošana 

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu sistēmas uzturēšanai 2016. gadā izlietoti - 203 489 euro:  

 Tīklu skalošana, tai skaitā 2 315 gūliju, to pievadu, 308 aku un kolektoru tīrīšana; 

 Gūliju uzturēšana - 9 gab. restes uzlikšana, 15 gab. gūliju regulēšana, 39 gab. gūliju 

nomaiņa; 

 Cauruļvadu uzturēšana, nomaiņa, izbūve - PP Dn150 60.5m, PP Dn200 149,50 m, PP 

Dn250 238 m, PP Dn300 162 m, PP Dn400 15 m, PP Dn500 5.5 m, PP Dn600 22 m; 

 Aku uzturēšana – 21 gab. regulēšana, 105 gab. nosegšana, 24. gab. pārsedžu un 20 gab. 

grodu nomaiņa, 66 gab. vāku nomaiņa; 

 7 aku vāku blīvju nomaiņa, 208 euro; 

 TV inspekcijas veikšana Akadēmijas ielā, Pasta ielā, Loka maģistrālē 179 m garumā;  

 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi tika veikti Rīgas iela, Māras iela, 

Aviācijas iela, Loka maģistrāle, Līču ielā, Uzvaras ielā, Meiju ceļā, Tērvetes ielā, Katoļu 

ielā 1, Driksas iela 7, Dobeles šosejā posmā no Māras ielas līdz Atmodas ielai, Mazā 

Dambja iela 3, Rūpniecības ielā u.c.  



8.8. Vaļējo sistēmu apsaimniekošana 

Meliorācijas sistēmas uzturēšanai 2016. gadā izlietoti - 184 946 euro.  

 Darbu ietvaros veikta grāvju pļaušana 70 430 m2 apjomā un apauguma 

novākšana 3 282 m3 apjomā (Slokas ielā, Priežu ielā, Sniega ielā, Parka ielā, 

Jaunajā ceļā, Lāču ielā, Emburgas ielā, Tērvetes ielā 92, Bauskas ielā, 

Garozas ielā 100, Langervaldes ielā, Žagaru ceļā, Miera ielā u.c.), 

 Caurteku nomaiņa un uzturēšana – DN300 383 m, DN400 10 m, DN500 13 

m. 

 Meliorācijas darbi veikti 1.līnijā posmā no Meiju ceļa līdz Ošu ceļam, Īves 

ielā, Ganību ceļā, Kalnciema ceļā no Nr. 65 līdz novadgrāvim, Pogu lauku 

ceļa rajonā, Druvu ielā, Ruļļu ielā, Vilces ielā, Bērzu kapsētā, Lietuvas šosejā 

no pilsētas robežas līdz “Platkāji”, Lakstīgalu ielā 11, Garozas ielas posmā 

no Nr. 86 līdz Nr. 80, Nameja ielā 21, Ievu ielā no Gaismas ielas līdz 

novadgrāvim, Cepļu ielā 29a, Gulbju ielas posmā pie Tērvetes un Palienu 

ielas krustojumā, Vidus ielā, Krastmalas ielā gar upi, Rudzu iela posmā no Bauskas ielas līdz 

Druvienas ielai, Augstkalnes ielā 12, Strautnieku iela posmā no Druvienas ielas līdz Zileņu ielai, 

Aronijas iela posmā no Nr. 14 līdz Rīgas ielai, Smilšu ielas posmā no Nr. 43 līdz 62, Dārza iela 

no Nr. 9 līdz Jēkaba ielai, Putnu ielā, u.c. 

 

   



9. Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana 

9.1. Pilsētas dobes 

Dobēs iestādītas 65 832 vasaras puķes, kopējās izmaksas – 32 573,68 euro; 

 Izveidoti apstādījumu dekori 6 gab., kas uzstādīti Brīvības bulvāra puķu dobē – 905,08 euro; 

 Dobeles šosejā no Malkas ceļā līdz 6. līnijai likvidēts novecojošais kārklu dzīvžogs– 4823,67 euro; 

 Atjaunotas palisādes puķu dobei pie Driksas tilta – 2491,33 euro. 

   

9.2. Puķu podi 

 Puķu podos iestādītas 5 446 vasaras puķes;  

 Podu uzturēšana (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) – 35 571,22 euro.  

 Uzstādīti 123 puķu podi apgaismojuma balstos un apstādīti 367 uz zemes stāvošie puķu podi;  

 Izgatavoti jauni betona puķu podi 8 gab. – 3 080 euro. 

     

 

 

 

 



9.3. Zāliena uzturēšanas darbi 

 Parki un izglītības iestādes (470 ha) – 54 174,40 euro;  

 Pārējie zālieni (2 167 ha) – 242 055,70 euro. 

9.4. Rotaļlaukumu uzturēšana 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskajā teritorijā ir 17 pašvaldības izveidoti rotaļlaukumi, to ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 

3 085,50 euro.  

 Piecos basketbola laukumos atjaunots seguma horizontālais marķējums un nomainīts viens metāla groza tīkls – 1 406,63 euro; 

 Veikta rotaļu ierīču tehniskā stāvokļa inventarizācija 14 rotaļlaukumos – 677,60 euro; 

 Tehniskā apkope un salauzto detaļu nomaiņa rotaļu ierīcēm – 9 159,70 euro; 

 Rotaļlaukumu papildināšana ar smiltīm un to izlīdzināšana 105m3 – 4 827,90 euro; 

 Bērnu rotaļu laukuma pārvietošana no Lielās ielas 49 uz Puķu ielu 1 – 5 567,10 euro; 

 Jaunu rotaļu ierīču iegāde 11.gab. – 19 896,03 euro. 

 



9.5. Peldvietas 

 Jelgavas pilsētas teritorijā atrodas divas peldvietas: pludmale Lielupes labajā krastā pie gājēju promenādes (Krasta iela Nr. 9) un 

pludmale Pasta salā. Abās pludmalēs izvietotas ģērbtuves, soliņi un glābēju posteņi. 

 Pirms peldsezonas sākuma pavasarī ar ūdenslīdēju palīdzību  iztīrīta Lielupes upes gultne 7 500 m2 platībā Krasta ielā 9 un Pasta salā. 

Kā arī apsekots nogrimušais pontons pie Lielupes tilta. Kopējās izmaksas – 2 904 euro; 

 Vasaras periodā Lielupes upes krastu peldēšanas zonās veikta ūdenszāļu pļaušana 9 884 m2 plātībā. Kopējās izmaksas 4 893 euro. 

 Pasta salā veikta solu 719 gab. numerācija– 1 351,69 euro. 

 Iegādātas divas pārģērbšanās kabīnes, Lielupes labā krasta pludmalei – 6 449,30 euro. 

 

  
  



9.6. Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana 

 Veikta strūklakas “Jelgavas Students” skulptūras virsmas apkope – 660,40 euro; 

 Sarkanā terora upuru piemiņas krusta remonts Stacijas parkā – 236 euro; 

 Veikti uzturēšanas darbi piemineklim Jelgavas aizstāvjiem;  

 Veikti uzturēšanas darbi strūklakai pie Sv. Trīsvienības baznīcas torņa un J. Čakstes piemineklim – 3 999 euro. 

 

  



10. Dzīvnieku uzturēšanas uzraudzība 

10.1. Dzīvnieku ķeršana un nogādāšana izolatorā 

 Plānveida bezsaimnieku kaķu izķeršanā noķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti 185 kaķi. Kopējās izmaksas - 1 752 euro.  

 Plānotās bezsaimnieku kaķu sterilizācijas veikšanai izķerti 87 kaķi, no tiem 65 nogādāti mītnes vietās. Kopējās izmaksas 4 213 euro. 

 Neplānotajā kaķu, suņu un citu dzīvnieku izķeršanā noķerti 42 suņi, 10 kucēni, 41 kaķi, 78 kaķēni. Bezpalīdzīgā stāvoklī 

nonākušajiem 16 savvaļas dzīvniekiem svarā līdz 5 kg, 15 savvaļas dzīvniekiem svarā virs 5 kg sniegta veterinārmedicīniskā 

palīdzība (izvesti ārpus pilsētas un palaisti dabā). Kopējās izmaksas 4 607 euro. 

 Sniegta veterinārmedicīniskā palīdzība klaiņojošiem un savvaļas dzīvniekiem, kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī: 24 kaķiem, 5 

suņiem, savvaļas ievainotiem dzīvniekiem svarā līdz 5 kg 21 gab., savvaļas ievainotiem dzīvniekiem svarā līdz 20 kg 5 gab., savvaļas 

ievainotiem dzīvniekiem svarā virs 20 kg 4 gab. Kopējās izmaksas 2 480 euro. 

 Mirušo dzīvnieku savākšana: 7 suņi, 90 kaķi, 35 dzīvnieki svarā līdz 5 kg, 20 dzīvnieki svarā no 5 kg līdz 20 kg, 9 dzīvnieki svarā 

virs 20 kg. Kopējās izmaksas 4 139 euro. 

10.2. Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē 

Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti 64 suņi, 320 kaķi un 13 citi klaiņojošie dzīvnieki (noķerto klaiņojošo 

dzīvnieku izmeklēšana, izmitināšana, uzturēšana, eitanāzija, un kremācija). Kopējās izmaksas - 16 844 euro. 

  



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

11.1. Autobusu pieturvietu uzturēšana 

 Kopējās autobusu pieturvietu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 8 571 euro. Uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiek uzkoptas un 

mazgātas autobusu pieturvietu stiklotās nojumes, uzstādīti un nomainīti informatīvie plakāti par aktualitātēm pilsētā, veikti pieturvietu 

remontdarbi. 

 Uzstādītas 2 jaunas autobusu pieturvietu nojumes Lapskalna ielā pieturvietā „Tirgus” un Zemgales prospektā pieturvietā „Jāņa iela”. 

Kopējās izmaksas 6 277  euro. 

11.2. Inventāra uzturēšana parkos, skvēros un izglītības iestādēs 

 Kopējās inventāra uzturēšanas izmaksas pašvaldības iekārtotās tirdzniecības vietās, parkos, skvēros un pie izglītības iestādēm ir 

8360 euro. Uzturēšanas darbu ietvaros veikta soliņu un atkritumu urnu konstrukciju atjaunošana, krāsošana, bojāto elementu 

nomaiņa, tirdzniecības vietu metāla konstrukciju labošana, krāsošana, polikarbonāta daļu nomaiņa.  

 Iegādātas un nomainītas 1 jauna suņu ekskrementu savākšanas urna Brīvības bulvārī, 2 jaunas atkritumu urnas Svētbirzē, 6 atkritumu 

urnas Ozolskvērā, 1 atkritumu urna un 2 soliņi Dobeles šosejā pie Miezītes bibliotēkas un vingrošanas laukuma. Soliņš un 

veloturētājs Pulkveža O. Kalpaka ielā 16a. Iegādāti un uzstādīti 2 tērauda veloturētāji 10 velosipēdiem Pulkveža O. Kalpaka iela 34. 

  



12. Pilsētas pasākumu vizuālais noformējums un tehniskais nodrošinājums 

 Kopējās pilsētas pasākumu vizuālā noformējuma un tehniskā nodrošinājuma izmaksas - 237 725 euro. 

 Svētku aprīkojuma un dekoru ikdienas uzturēšana, uzglabāšana un atjaunošana gadskārtējo svētku 

nodrošināšanai: Valsts svētki, Lieldienas, Vasaras saulgrieži un zāļu tirgus, Zinību diena, Dzejas diena, 

Rudens gadatirgus, Ziemassvētki. 

 Jelgavas pilsētas svētku tehniskais nodrošinājums: Pilsētas svētki, Piena, Medus un Maizes svētki, Sarmas 

ielas svētki, Ledus skulptūru festivāls, Smilšu skulptūru festivāls, Metālapstrādes svētki. 

 Piemiņas dienu tehniskais nodrošinājums: Jāņa Čakstes atceres diena, Ādolfa Alunāna piemiņas diena, Genocīda upuru piemiņas 

diena. 

 

2016. gadā izgatavoti un iegādāti jauni pilsētas svētku dekori – 35 670 euro: 

 Papildināti Lieldienu dekori (metāla karkasa “Zāles stobri”);  

 Atjaunoti Lieldienu dekori “Taureņi” putuplasta un stiklaplasta Lieldienu olas, salmu zaķi; 

 Valsts svētku optiskais dekors; 

 Ziemassvētku gaismas dekori Lielai ielai, centrālai eglei, skujiņu krūmu grupām Hercoga 

Jēkaba laukumā, Vecpilsētas ielai, dekoratīvas 3D bumbas koku izgaismošanai Raiņa parkā, 

zvaigžņu loki ar bumbām siltajā gaismas tonī tiltam pāri Driksas upei, dekoratīvas 3D 

zvaigznes Vecpilsētas ielas apgaismes balstiem un eglei;  

 Kompozīcija ar izgaismotiem dekoriem “Rūķu cepures” Pasta salā; 

 Kompozīcija no izgaismotām metāla karkasa bumbām Stacijas ielas rotācijas aplī.  
   

  



13. Mežu un pilsētas apstādījumos esošo koku apsaimniekošana 

Iestādes apsaimniekoto Jelgavas pilsētas pašvaldības mežu kopējā platība ir 687,63 ha. 

13.1. Pilsētas koki 

 Novākti 170 nevēlami koki, veikta traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana pie brauktuvēm, ietvēm un ceļa 

zīmēm – 32 648,87 euro; 

 Veikta koku celmu ielu apstādījumos un parkos, kopskaitā 67 celmi ar kopējo darba apjomu 4226 cm – 

3 604,80 euro; 

 Ielu apstādījumi papildināti ar 48 jauniem kociņiem – 9 859,08 euro; 

 Veikta ielu apstādījumos un pilsētas parkos augošo 395 jauno koku vainagu veidošana – 1 371,54 euro; 

 Ielu apstādījumos augošo pieaugušo 516 koku vainagu veidošana – 7 111,29 euro; 

 Jauno kociņu kopšana - atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma iestrāde, laistīšana – 1 674,05 euro. 

 

  

 

 



13.2. Pilsētas meži 

 Pašvaldības mežos veiktas sastāva kopšanas cirtes 2 jaunaudzēs ar kopējo platību 7,4 ha – 1 369 euro; 

 Sagatavots cirsmu fonds 904,81 m3 koksnes un pārdots cirsmu izsolē – 33 008 euro; 

 Sagatavotas un izsolē pārdotas 18 sanitārās cirtes ar kopējo koksnes (malkas) krāju 384.9 m3 – 5 847 euro; 

 Meliorācijas grāvju un grāvju trašu apauguma novākšana Viskaļu mežā 7,59 ha – 1 873,26 euro; 

 Pašvaldības mežu meliorācijas sistēmas grāvju gultnes pārtīrīšana 2720 m kopgarumā – 8 344,77 euro, kā arī 80 bebru dambju 

izjaukšana – 560 euro; 

 Veikta “Platkāju” ceļa klātnes atjaunošana 420 m garumā – 5 092,16 euro. 

 

     
  



14. Kapsētu apsaimniekošana 

JPPI “Pilsētsaimniecība” apsaimnieko 13 kapsētas un piemiņas vietas. Vienīgā atvērtā kapsēta ir Bērzu kapsēta, kur iespējams ierīkot 

jaunas ģimenes kapavietas. Septiņas kapsētas ir daļēji slēgtas, apbedījumi tiek veikti jau esošajās kapavietās. Pārējās kapsētas ir slēgtas jauniem 

apbedījumiem. 

Kapsētu uzturēšanas darbu ietvaros: 

 Turpinās Baložu kapsētas informācijas digitalizācija, veikta Miera 

kapsētas teritorijas uzmērīšana un uzsākta datu apstrāde Cemety sistēmā; 

 Veikta koku kopšana - 5 050,18 euro; 

 Pabeigts administrācijas ēkas remonts Bērzu kapsētā (jumta sānu latojuma 

atjaunošana), Baložu kapsētas kapličas ēkas jumta remonts un lietus ūdens 

notekcauruļu atjaunošana; Meža kapsētas kapličas pamatu siltināšana un 

lietus ūdens notekcauruļu izbūve;  

 Bērzu kapsētā turpināta lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve 535.5 m 

- 16872 euro;  

 Bērzu kapsētas jaunajā daļā izrakta un aprīkota ūdensapgādes aka; 

 Turpinās Meža kapu teritorijas paplašināšana; 

 Jelgavas pilsētas kapsētās 2016. gadā apbedīti 732 mirušie.  

 

 

 

 

Kapsētas 

nosaukums 
Norauku Zanderu Bērzu Meža Baložu Miera Romas Kalnakroga 

Mirušo skaits 9 117 425 54 117 3 0 7 


