
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” 2017. 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 2017. gada budžetā apstiprināti ieņēmumi 6 332 184 euro t.sk.: 

 nenodokļu ieņēmumi 12 289 euro; 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 105 811 euro; 

 dotācija no pašvaldības 4 923 072 euro; 

 valsts Autoceļu fonda mērķdotācija 1 239 912 euro; 

 Valsts dotācija  "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" 50 000 euro; 

 ziedojumi un dāvinājumi 1 100 euro. 

 



Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 99.3 %, speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 100,0 %. 

 

Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju, izdevumu naudas plūsma 2017. gadā bijusi 6 536 484 euro, t.sk.: 

 atlīdzība 715 206 euro; 

 komandējumu izdevumi 25 euro; 

 pakalpojumu apmaksa 4 111 534 euro; 

 materiālu un energoresursu iegāde 112 524 euro; 

 nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 12 295 euro; 

 subsīdijas, dotācijas sociālie pabalsti 60 332 euro; 

 kapitālie izdevumi 1 524 568 euro. 

  



2. Personāls. 

 Iestādē uz 2017. gada 31. decembri nodarbināti 54 darbinieki, no kuriem – 22 vīrieši un 32 sievietes. 

 Darbinieku rotācija 2017. gadā: atbrīvoti – 5 darbinieki un pieņemti 5 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). Dalība 

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

 

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

iesniegti 

1. Atklāts/ slēgts konkurss 6 3 1 

2. 
Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9.panta (līdz 01.03.2017. – 

8.2 panta) kārtībā 
28 27 3 

 
3.2. Līgumi. 

 

Nr.p.k. Līguma veids Daudzums 

1. Veikta iepirkuma procedūra 34 

2. Nav veikta iepirkuma procedūra 212 

 Kopā 246 

 

3.3. Izsoles. 
 

Nr.p.k. Nosaukums Rīkošanas datums Noslēgti līgumi 

1. Rakstiska izsole „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 846,99 m3” 14.12.2017. 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 

 

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 domes 2016.gada 26.maija lēmumā Nr.6/6 „Pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana” 
23.02.2017. 

2. 
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmumā Nr.15/8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikuma apstiprināšana” 
27.04.2017. 

3. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.17-13 „Par Jelgavas pilsētas 

administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu” izdošana 
27.04.2017. 

4. 
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.13/8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādes „Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu apstiprināšana” pielikumā 
26.10.2017. 

5. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu 23.11.2017. 

6. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Nav pieņemts 

  



3.6. Saistošo noteikumu izstrāde. 
 

Nr.p.k. 
Saistošo noteikumu nosaukums Pieņemšanas datums 

1. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas un būvju 

uzturēšanu un aizsardzību” projekta izstrāde 
vēl nav pieņemti 

2. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 

ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes daļas izmantošanu” projekta izstrāde 

27.04.2017. (spēkā no 

19.05.2017.) 

3. 
Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11-12 “Jelgavas 

pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 
vēl nav pieņemti 

 
3.7. Sagatavoti Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu projekti. 

 

Nr.p.k. Rīkojuma nosaukums 
Parakstīšanas datums 

un numurs 

1. Par aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 20.01.2017. Nr.20-ri 

2. Par pamatlīdzekļa (saimnieciskās kanalizācijas pievadi) nodošanu 28.03.2017. Nr.74-ri 

3. Par programmatūras „Jelgavas iedzīvotāju atbalsts (mobilā aplikācija)” nodošanu 28.03.2017. Nr.75-ri 

 

3.8. Sagatavoti Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītāja rīkojumu projekti. 
 

Nr.p.k. Rīkojuma nosaukums 
Parakstīšanas datums un 

numurs 

1. Par līgumu paraugu apstiprināšanu un pilnvarojumu S.Vaivodei 08.02.2017. Nr.1-5/26 

2. Izsoles komisijas izveidošana kustamās mantas atsavināšanai 27.11.2017. Nr.1-5/324 

3. Par kustamās mantas izsoles organizēšanu 28.11.2017. Nr.1-5/325 

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 22.12.2017. Nr.1-5/361 

  



3.9. Citi juridiska rakstura darbi. 
 

 ir sagatavots kapavietas uzturēšanas līguma, pārjaunojuma līguma kapavietas uzturēšanas līgumam un vienošanās kapavietas uzturēšanas 

līgumam paraugs; 

 vienas rakstiskas izsoles „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 846,99 m3” rīkošana, protokola un sludinājumu tekstu sagatavošana 

laikrakstiem par izsoles rīkošanu; 

 pamatojoties uz auditoru pieprasījumu, sagatavoti nepieciešamie dokumenti (atskaite, dokumentu kopijas) par Eiropas Komisijas Humānās 

palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta finanšu instrumenta „Gatavība un novēršana” līdzfinansēta projekta „Ikdienas negadījumu 

un katastrofu novēršana Baltijā” (turpmāk – projekts) īstenošanu, pamatojoties uz noslēgto ar Koordinatoru „CO” (Zviedrijas Civilās 

aizsardzības aģentūru (MSB)) un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Partnerattiecības nolīgumu par civilās aizsardzības 

projektu BaltPrevResilience un Dotācijas nolīgumu atsauces Nr.ECHO/SUB/2013/671474; 

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

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas 3 sēžu protokoli ar pielikumiem, 3 līgumi „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”); 

 darbs pie līguma projekta par apbūves tiesību piešķiršanu Māras iela 2, Jelgavā, izstrādes; 

 iesnieguma „Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās” veidlapas izstrāde; 

 darbs šādu normatīvo aktu izstrādē: Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.12-4 “Kārtība, kādā tiek 

saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās”, Jelgavas pilsētas domes lēmumu „Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības 

drošības komisijas sastāva apstiprināšana” un „Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.11/24 „Jelgavas pilsētas 

Satiksmes kustības drošības komisijas nolikuma apstiprināšana”” projekti, Jelgavas pilsētas domes lēmumu projekti par Jelgavas pilsētas 

domes Rakšanas darbu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu, Jelgavas pilsētas domes Rakšanas darbu komisijas nolikums, Jelgavas 

pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” tirgus izpētes instrukcija; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” 

noteikumu „Par materiālo vērtību uzskaiti” projekts; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” noteikumu „Civiltiesiskā 

līguma slēgšanas un uzraudzības kārtība” projekts; 

 sagatavoti 88 lēmumi par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības ielām to uzturēšanas darbu vai būvdarbu 

laikā; 

 sagatavoti 6 saskaņojumi kuģošanas līdzekļu stāvvietas izmantošanai; 

 Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu izskatīšana un precizēšana; 

 ienākošās korespondences izskatīšana un atbilžu sagatavošana, sadarbojoties ar iestādes speciālistiem; 

 sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, kā arī konsultāciju sniegšana par Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādes „Pilsētsaimniecība” kompetencē esošajiem jautājumiem. 



4. Piesaistītais darba spēks. 

4.1. Projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr. 2APSD-23-2017. 

 

Saskaņā ar 2017. gada 23. janvārī noslēgto līgumu „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” 

Nr.2APSD-23-2017 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 2017. gada 23. janvāra līdz 2017. gada 29. decembrim noslēgti 107 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 2017. gada 29. decembrim. 

Līgumi par APSD veikšanu izbeigti ar 26 bezdarbniekiem, no kuriem ar rīkojumu atlaisti: 

 19 kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ; 

 7 veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. 

Apkopojums par periodu no 23.01.2017. līdz 29.12.2017. 

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  0 0 0 / 0 0,00 

Februāris 30 30 30 / 32 27,05 

Marts 0 30 4 / 34 29,10 

Aprīlis 0 30 7 / 34 28,31 



 

Izmaksas par pagaidu algotu darbu veicējiem 

Izmaksu pozīcija 2017. gadā 

No Pasākuma līdzekļiem: 

Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1523 euro 

Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai 46420 euro 

No pašvaldības piešķirtā budžeta: 

Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 359 euro 

Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 359 euro 

Maijs 0 30 8 / 34 28,95 

Jūnijs 0 30 12 / 32 29,17 

Jūlijs 0 30 5 / 33 28,34 

Augusts 0 30 10 / 36 27,44 

Septembris 0 30 7 / 33 26,22 

Oktobris 0 30 11 / 32 24,66 

Novembris 0 30 9 / 34 26,99 

Decembris 0 30 2 / 30 22,75 



Atkritumu savākšana un utilizēšana 18106 euro 

Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas vajadzībām 1876 euro 

KOPĀ: 70643 euro 

 

4.2. Sociālās palīdzības saņēmēji un piespiedu darbu veicēji. 

 

2017. gadā no 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” norīkojusi 65 

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 2017. gadā piespiedu darbu veikšanai Iestādē norīkoja 160 notiesātos. Minētās personas veica kapsētu teritoriju 

kopšanas darbus. 

  



5. Iestādes vadītie būvniecības procesi. 

5.1. Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”  

Dobeles šosejā (Māras iela 2), Jelgavā. 

 

Būvobjekta realizācijas ietvaros izbūvēts betona bruģakmens seguma stāvlaukums 477 m², kurā ierīkotas 16 autostāvvietas un 

1 autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu un gājēju ietves izbūvi gar stāvlaukumu. 

 Būvdarbus veica SIA „KULK”; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 36 888,06 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde – 2 420,00 euro, būvdarbi - 34 468,06 euro. 

  

  



5.2. Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai. 
 

Būvprojekta “Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai” realizācijas ietvaros veikta 

asfaltbetona seguma atjaunošana (esošā asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, asfalta dilumkārtas izbūve). 

Pārvietota autobusu pieturvieta ”Banka” (Lielā iela 1), izbūvējot jaunu pieturvietas platformu ar brauktuves paplašinājumu, lai nodrošinātu satiksmes 

drošības uzlabošanu. Veikta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada tīklu nomaiņa (rekonstrukciju). Ierīkotas automašīnu stāvvietas gar ēku 

Akadēmijas iela Nr.4, izbūvējot brauktuves paplašinājumu, ierīkota stāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uz Akadēmijas ielas pie ēkas Nr. 2 

(Pils Aptieka). Atjaunotas divas gājēju pārejas ar papildus apgaismojumu (LED gaismekļi). Veikti esošā bruģakmens seguma labošanas darbi un 

bruģakmens seguma atjaunošana ietvei posmā no Zemgales apgabaltiesas līdz ēkai Akadēmijas iela Nr.7. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA „3C”; 

 Būvdarbus veica SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 534328,01 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde – 12 386,77 euro, autoruzraudzība – 2 178,00 euro, 

būvdarbi – 532150,01 euro. 

  
  



5.3. Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 2 (Ozolskvērs), Jelgavā. 

 

Rotaļu laukumā koka bruģa celiņa vietā ieklāts betona bruģis 424 m² platībā. Laukuma centrā ieklāts vienlaidus gumijas segums 158 m2 

platībā. Gumijas segums ar rotaļu elementiem – diviem pauguriem puslodes formā ar tuneli un pieciem dažāda izmēra pauguriem puslodes formā 

bez tuneļa. Segums trīs krāsās: pamatsegums – zaļā tonī, bet puslodes formas pauguri – sarkanā un dzeltenā tonī. Jaunā rotaļu laukuma risinājuma 

dēļ tika pārvietotas trīs laternas, pārcelti četri soliņi un divas atkritumu urnas. Laukuma teritorijā pievesta un atjaunota smilts, atjaunots zāliens un 

apstādījumi papildināti ar jaunām dekoratīvo krūmu grupām. Rotaļu laukums papildināts ar diviem jauniem soliņiem un vienu atkritumu urnu. 

 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA “Veido vidi”; 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”; 

 Būvuzraudzību veica Uldis Silinevičs; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 65 566,83 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvdarbi – 65 066,83 euro, būvuzraudzība – 500 euro. 

  
  



5.4. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un realizācija trīs rotaļu laukumu izveidei, Jelgavā. 
 

Noslēgtā līguma ietvaros tika izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija 3 objektiem – rotaļu laukumiem Uzvaras parkā, Garozas ielā 

Nr.36 un Loka maģistrālē Nr.5. No kuriem realizēti 2 objekti: rotaļu laukuma izveidošana Garozas ielā Nr.36 un Loka maģistrālē Nr.5. 

Rotaļu laukuma ierīkošanai Garozas ielā Nr. 36 tika izveidots 146 m² smilts seguma laukums un uzstādītas rotaļu ierīces. Mazajiem bērniem 

līdz 6 gadu vecumam uzstādītas atsperu šūpoles “Skūteris”, savukārt, lielākiem bērniem – rotaļu komplekss ar šūpolēm “Liene”, kā arī uzstādītas 

divvietīgās šūpoles, kuras var izmantot gan mazāki, gan lielāki bērni. 

Loka maģistrāles Nr.5 rotaļu laukumā demontēta daļa veco nolietojušos iekārtu un teritorijā uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas. Rotaļu 

laukums papildināts ar četrām rotaļu ierīcēm. Mazajiem bērniem uzstādītas atsperu šūpoles “Skūteris”, lielākiem bērniem divvietīgās šūpoles un 

divi rotaļu kompleksi “Lācēns” un “Liene”. 

 Būvniecības ieceres izstrādātājs un būvdarbu veicējs SIA “Z Company”; 

 Būvuzraugs Uldis Silinevičs; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 8 556,50 euro (ar PVN 21%). 

  
  



5.5. Meža kapu teritorijas paplašināšana- 2. kārta. 
 

Bauskas ielā 12C, Jelgavā veikta Meža kapsētas teritorijas paplašināšana. Būvobjekta realizācijas laikā tika veikta iztrūkstošās grunts 

pievešana un izlīdzināšana – 1852 m³, drenāžas aku izbūve – 7 gab., drenāžas tīklu izbūve – 382 m, uzstādīta ūdens ņemšanas vietas aka, uzstādīti 

trīs soliņi  un divas atkritumu urnas. 

Veikti arī labiekārtošanas darbi – celiņu un brauktuves, auto stāvlaukuma izveide, iestādīti 67 koki un 189 košumkrūmi un izveidotas zaļās 

zonas 3168,94 m². Meža kapsētas paplašināšanu plānots turpināt arī 2018.gadā. 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”; 

 Autoruzraudzība Aija Ziemeļniece; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 73 728,98 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvdarbi – 73 528,98 euro; autoruzraudzība – 200 euro. 

  
  



5.6. Piebraucamā ceļa izbūve Vīksnas ielas posmā no ēkas Nr.64 līdz ēkai Nr.76. 
 

Būvniecības ieceres realizācijas laikā izbūvēts piebraucamā ceļa posms - 156m ar segas konstrukciju - nesaistītu minerālmateriālu segums 

721 m², salizturīgā kārta 382,56 m³, ģeotekstils 816,38 m² un veikta nogāžu nostiprināšana un apzaļumošana 978 m². 

 

 

 

 

 

 Būvniecības ieceres izstrādātājs SIA “3C”; 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 27 191,55 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvniecības ieceres izstrāde – 3 448,50 euro, būvdarbi - 23 743,05 euro. 

 

 

  



5.7. Satiksmes drošības uzlabošana Dambja ielas posmā no Brigaderes ielas līdz Aspazijas ielai 

un Aspazijas ielas posmā no Īsās ielas līdz Dambja ielai. 
 

Objektā veikti gājēju ietves un gājēju pārejas izbūves darbi Dambja ielā un Aspazijas ielā, uzlabojot gājēju un satiksmes kustības drošību. 

Darbu ietvaros ir veikta ietves izbūve no betona bruģakmens Aspazijas ielas posmā no Īsās ielas līdz Dambja ielai 357 m², nomales uzbēršana 6 

m³, gājēju pārejas izbūve Dambja ielas posmā no Brigaderes ielas līdz Aspazijas ielai. 

 Būvniecības ieceres izstrādātājs SIA “3C”; 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 48 027,02 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvniecības ieceres izstrāde – 3 509,00 euro, būvdarbi - 44 518,02 euro. 

  
  



5.8. Ietves seguma atjaunošana Uzvaras ielas posmā no 3. sākumskolas līdz ēkai Nr.4A, ielas Nr. pāra pusē, Jelgavā. 
 

Objektā veikta gājēju ietves izbūve no betona bruģakmens 606,30 m² un zālāja atjaunošana 350 m². 

 Būvniecības ieceres izstrādātājs SIA “3C”; 

 Būvdarbu veicējs SIA “Alejas projekti”; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 42 286,38 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvniecības ieceres izstrāde – 1 149,50 euro, būvdarbi – 41 136,88 euro. 

 

 
  



5.9. Ietves seguma atjaunošana pie ēkas Sarmas ielā Nr.2. 
 

Objektā veikta gājēju ietves izbūve no betona bruģakmens 354 m² un zālāja atjaunošana 60 m². 

 Būvniecības ieceres izstrādātājs SIA “3C”; 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 20 121,55 euro (ar PVN 21%): 

 tai skaitā: būvniecības ieceres izstrāde – 1 149,50 euro, būvdarbi - 18 972,05 euro. 

 

 
  



5.10. Velonovietnes izbūve pie dzelzceļa stacijas “Jelgava” realizācija. 
 

Objektā izbūvēts betona bruģakmens segums 57 m², kurā uzstādīti 24 velostatīvi divās paralēlās rindās pa 12 gabaliem katrā rindā. 

 Būvdarbu veicējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 4 572,53 euro (ar PVN 21%). 

 

 
  



5.11. Tūrisma informācijas elementu nomaiņa Svētes ielā, Jelgavā. 
 

Lai Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nodrošinātu ērtu tūrisma objekta vietu apmeklēšanu, Svētes ielas skvērā pie Jelgavas 

autoostas ir atjaunoti tūrisma informācijas elementi – Jelgavas pilsētas logo un karte uz esošā informācijas stenda. 

 Darbu veicējs SIA „SIGNUM”; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 1 413,50 euro (ar PVN 21%). 

 

  
 

5.12. Sakaru kanalizācijas izbūve Jelgavas 2.pamatskolai, Jelgavā. 
 

Noslēgtā līguma ietvaros tika izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija 2 objektiem: 

1. objekts – Sakaru kanalizācijas izbūve Jelgavas 2.pamatskolai, Jelgavā; 

2. objekts – Sakaru kanalizācijas ierīkošana Krišjāņa Barona ielas un Uzvaras ielas krustojumā līdz 3.sākumskolai, Jelgavā. 

Kopumā abos objektos tika izbūvētas sakaru kanalizācijas caurules 205 m garumā. 

 Būvniecības ieceres izstrādātājs un būvdarbu veicējs SIA “MCB BŪVE”; 

 Kopējās būvniecības izmaksas 7 315,60 euro (ar PVN 21%). 

  



5.13. 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. 

 
Jelgavā sakārtots Atmodas ielas posms no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posms no Filozofu ielas līdz Tērvetes 

ielai. Projekta realizācijas laikā atjaunots asfaltbetona segums 2,75 km garumā, rekonstruēts ietvju un veloceliņu segums 1,58 km garumā. Izbūvēta 

regulēta gājēju pāreja Atmodas ielas un Asteru ielas krustojumā un neregulēta gājēju pāreja Rūpniecības ielas un Emīla Dārziņa ielu krustojumā. 

Izbūvēts ielu apgaismojums 2,07 km garumā, pašvaldības sakaru kanalizācija 4,77 km garumā. Izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma 1,01 km 

garumā un lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacija ar attālināto vadību no POIC. Izbūvētas 4 sabiedriskā transporta pieturvietas ar aprīkojumu. 

 Būvdarbu veicējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””; 

 Būvuzraudzība SIA “Jurēvičs un partneri”; 

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

Kopējās būvniecības izmaksas 1805003,36 euro (ar PVN 21%) tai skaitā: 

 būvdarbi - 1 773 750,27 euro; 

 būvuzraudzība - 29 971,70 euro; 

 autoruzraudzība - 1 281,39 euro. 

 

  
  



5.14. Rubeņu ceļa posma, no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve. 
 

Būvdarbu ietvaros izbūvēts asfaltbetona segums – 1385,08 m2, gājēju ietve (virzienā no Loka maģistrāles pa Rubeņa ceļa labo pusi) – 

389,1 m, sabiedriskā transporta pieturvietas nojume ar aprīkojumu. Izbūvēti ūdensapgādes tīkli – 386,3 m, spiedkanalizācija – 208,0 m un 

kanalizācijas tīkli -2,67 m. Izbūvēts ielu apgaismojuma kabeļis 316 m garumā. 

Būvdarbu veicējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””; 

Būvuzraudzība - SIA “Jurēvičs un Partneri”; 

Autoruzraudzība - SIA “3C”. 

Kopējās būvniecības izmaksas 222278,17 euro (ar PVN 21%) 

tai skaitā: 

 būvdarbi – 214656,38 euro (ar PVN); 

 būvuzraudzība – 7018 euro (ar PVN); 

 autoruzraudzība - 603,79 euro (ar PVN). 

 

  
  



5.15. Latvijas Atmodas laika piemiņas vieta “Brīvības ceļš”. 

 
Realizējot būvniecības ieceri, K.Jansona pieminekļa “Jelgavas atbrīvotājiem” fragments ir novietots skvērā pie Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures 

un mākslas muzeja. Būvdarbu laikā pieminekļa fragments tika attīrīts un novietots uz granīta plātnes. Skvērā ir izbūvēts bruģakmens seguma celiņš 

un uzstādīti trīs soliņi. Uzstādītais objekts ir izgaismots. Teritorijas labiekārtošanai veikti augu stādījumi un esošo koku vainagu sakopšanas darbi. 

 Būvdarbu veicējs SIA “Alejas projekti”; 

 Būvuzraudzību SIA “3C”; 

 Autoruzraudzība Aija Ziemeļniece. 

 

Kopējās būvniecības izmaksas 32965,83 euro (ar PVN 21%), tai skaitā: 

 būvdarbi – 30558,33 euro (ar PVN); 

 būvuzraudzība – 907,50 euro (ar PVN); 

 autoruzraudzība - 1500 euro (ar PVN). 

 

 
  



5.16. Autobusa platformas izbūve Zvejnieku ielā, Jelgavā. 

 
Zvejnieku ielā ir uzstādīts jauns autobusu pieturvietas paviljons un izbūvēta gājēju ietve 60 m garumā no pieturvietas līdz Meiju ceļam. 

Objektā uzstādītas satiksmes organizācijai nepieciešamās ceļa zīmes un izbūvēti horizontālie apzīmējumi autobusu pieturvietas izveidotajā 

paplašinājuma zonā. Būvdarbu zonā ir veikti labiekārtošanas darbi. 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”; 

 Būvuzraudzība Uldis Silinēvičs; 

 Autoruzraudzība – SIA “3C”; 

 Būvniecības ieceres dokumentācija izstrāde 2016.gadā – SIA “3C”. 

Kopējās būvniecības izmaksas 34166,01 euro (ar PVN 21%), tai skaitā: 

 būvdarbi –33 171,51 euro (ar PVN); 

 būvuzraudzība – 450,00 euro (ar PVN); 

 autoruzraudzība - 544,50 euro (ar PVN); 

 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - 2541 euro (ar PVN) 

 

 
  



5.17. “Autobraucēju tūrisma norādes zīmes” izgatavošana un uzstādīšana. 

 
Tūrisma norādes zīmes (informatīvās zīmes) autobraucējiem uzstādītas vietās, kur notiek galvenā autotransporta plūsma uz konkrētajiem 

objektiem, nodrošinot savlaicīgu zīmju redzamību un neaizsedzot esošās ceļa zīmes un luksoforus. Pirmajā kārtā informatīvās zīmes uzstādītas Pasta 

ielā (aplis pie Rūpniecības ielas), Akadēmijas ielā pirms Lielās ielas, Jāņa Čakstes bulvāris pirms Lielās ielas, Lielajā ielā pirms Pilssalas ielas, 

Lielajā ielā pirms Pilssalas ielas virzienā uz centru, Lielajā ielā pirms Brīvības bulvāra, Lielajā ielā pirms Pulkveža Oskara Kalpaka ielas virzienā uz 

centru. Uz informatīvajām zīmēm norādīti pilsētas tūrisma objekti kā arī informācija par autotransporta stāvvietām. 

 Būvdarbu veicējs SIA “Mītavas Elektra” 

 Kopējās izmaksas 8540,97 euro (ar PVN). 

 

 
  



5.18. Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Bērzu ceļa posmā no Lazdu ielas līdz Loka maģistrālei, Jelgavā. 

 
Veikti ielu apgaismojuma izbūves darbi Bērzu ceļa posmā no Lazdu ielas līdz Loka maģistrālei. Darbu ietvaros uzstādīti divpadsmit jauni 

laternu balsti, demontēti divi nokalpojušie apgaismojuma balsti un izbūvēti elektrokabeļi 517 m garumā. 

 Būvdarbu veicējs - SIA “Mītavas Elektra”; 

 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde- SIA “Malpro”. 

Kopējās būvniecības izmaksas 21328,30 euro (ar PVN 21%) tai skaitā: 

 būvdarbi –21 158,30 euro (ar PVN); 

 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - 170 euro (ar PVN) 

 

 
  



5.19. Ielu apgaismojuma izbūve Aviācijas ielā no Kristapa Helmaņa ielas līdz Paula Lejiņa ielai, Jelgavā. 

 
Objektā „Aviācijas ielas apgaismojuma izbūve posmā no Helmaņa ielas līdz P.Lejiņa ielai, Jelgavā” izbūvēts ielu apgaismojums un uzstādīti 

deviņpadsmit jauni laternu balsti. Veikti labiekārtošans darbi būvdarbu zonā. 

 Būvdarbu veicējs - SIA “Mītavas elektra”; 

 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde – SIA “Malpro”. 

Kopējās būvniecības izmaksas 28094,68 euro (ar PVN 21%) tai skaitā: 

 būvdarbi –27 899,68 euro (ar PVN); 

 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - 195 euro (ar PVN) 

 

 

  



 

5.20. Ielu apgaismojuma pārbūve Akmeņu ielā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai un Kronvalda ielā 

no Imantas ielas līdz Pumpura ielai, Jelgavā. 
 

Objektā „Ielu apgaismojuma pārbūve Akmeņu ielā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai un Kronvalda ielā no Imantas ielas līdz Pumpura 

ielai, Jelgavā” rekonstrukcijas darbu gaitā demontētas gaisa elektrolīnijas un nokalpojušie koka balsti. Akmeņu ielas posmā no Imantas ielas līdz 

Kronvalda ielai uzstādīti seši jauni laternu balsti, Kronvalda ielas posmā no Imantas ielas līdz Pumpura ielai – deviņi. Abos ielu posmos, izbūvēti 

elektrokabeļi 612 m garumā. 

 Būvdarbu veicējs - SIA “Mītavas Elektra”; 

 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - SIA “Malpro”. 

 

Kopējās būvniecības izmaksas euro (ar PVN 21%) tai skaitā: 

 būvdarbi –16 344,60 euro (ar PVN); 

 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - 195 euro (ar PVN) 

 

  

  



5.21. Atkritumu konteinera novietne ar labiekārtojumu Asteru ielā Nr.8, Jelgavā 

 
Asteru ielā ir izbūvēts sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukums. Būvdarbu ietvaros izbūvēts asfaltbetona segums 35 m2, žogs 

21,42 m garumā un veikti labiekārtošanas darbi – 44,61 m2 zāliena ierīkošana. 

 Būvdarbus veica SIA “KULK”; 

 Būvdarbu izmaksas 3 9680,00 euro (tai skaitā PVN). 

 

 
  



5.22. “Laika rats 100” laukuma izbūve un labiekārtošana. 
 

Skvērā Lielajā ielā 38, Jelgavā starp Jāņa Asara un Lielo ielu, gatavojoties Latvijas simtgadei, plānots uzstādīt tēlnieka Kārļa Īles veidoto 

skulpturālo vides objektu “Laika rats 100”. 

Vides objektā – aplī tiks izkārtoti 10 stilizēti cilvēku tēli un katrs no tiem balstīs 10 akmeņus. 100 akmeņi simbolizē Latvijas pastāvēšanas 

gadadienu, bet cilvēku tēli – visus tos, kas ir bijuši iesaistīti Latvijas veidošanā, tā uzsverot, ka valsti veido katrs no mums. Latvijai un arī Jelgavai 

šie 100 gadi nav bijuši viegli, un akmeņi simbolizēs šī laika svarīgumu un smagumu, ko tauta ir izlolojusi un nesusi uz saviem pleciem. Starveida 

bruģējums laukumā, kurā atrodas Latvijas turētāji, simbolizē laika ratu, kas turpina ritēt tālāk cauri gadu desmitiem. Cilvēku figūras paredzēts veidot 

no slīpēta nerūsējošā tērauda. Uz laukuma iekšu pavērstās plaknes tiks nopulētas, lai veidotos apmeklētāju spoguļattēli, tādējādi katrs valsts 

iedzīvotājs vai viesis arī kļūst par Latvijas gadu nesēju un vēstures veidotāju. Uz attiecīgo figūru plaknēm, kas vērstas uz apļa ārpusi, būs iegravēti 

attiecīgās desmitgades svarīgākie Jelgavas vēsturiskie notikumi Latvijas kontekstā. 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”. 

 

 
  



5.23. Suņu pastaigas laukuma būvniecība Ganību ielā Nr.50, Jelgavā. 

 
Objektā veikta metāla paneļu žoga izbūve, izveidoti divi iežogoti suņu pastaigu laukumi un ierīkots gājēju celiņš starp laukumiem. Būvdarbi 

tiks atsākti 2018. gada pavasarī, kad plānots turpināt laukumu labiekārtošanas darbus – soliņu, dzīvnieku ekskrementu urnu uzstādīšanu un 

apstādījumu ierīkošanu. 

 Būvdarbu veicējs - SIA “Alejas Projekti”; 

 Būvuzraudzība - SIA “Verstis”  

Kopējās būvniecības izmaksas 18341,05 euro (ar PVN 21%), tai skaitā: 

 būvdarbi –17796,55 euro (ar PVN); 

 būvzraudzība - 544,50 euro (ar PVN) 

 

  



6. Ielas, ietves, ceļi un stāvlaukumi. 
 

Jelgavas pilsētā ir 365 ielas 271 km garumā, no tām: 

 123 km (45%) ar asfaltbetona segumu; 

 140 km (52%) ar grants segumu; 

 3 km (1%) grunts bez seguma; 

 5 km (2%) ar bruģakmens segumu. 

Katru gadu tiek veikti pilsētas pašvaldības ielu, ietvju, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanas darbi. 

 

6.1. Jelgavas pilsētas ielu asfaltbetona bedrīšu remonts. 

 

Asfaltbetona bedrīšu remonta izmaksas 2017. gadā – 241 332 euro. Bedrīšu remonts veikts Jelgavas pilsētas ielām ar asfaltbetona segumu 

95 km garumā un 15 000 m2 apjomā. 

Pielietotās asfaltēšanas tehnoloģijas: 

 Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 1030 m2; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 8460 m2; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju ziemas periodā – 950 m2; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, ziemas periodā – 1310 m2; 

 Asfalta bedrīšu remonts pēc pilnās asfaltēšanas tehnoloģijas – 2680 m2; 

 Vienlaidus asfaltbetona ieklāšana – 570 m2; 

 Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku no 3 mm līdz 30 mm – 188 m. 

 

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

 

Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, ietvju un laukumu asfaltbetona bedrīšu remonts 450 m2, kopējās izmaksas 11 000 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 – 320 m2, kopējās izmaksas – 7800 euro. 

  



6.4. Iekšpagalmu ceļu remonts. 

 

Iekšpagalmu ceļu remonta kopējais apjoms 875 m2, kopējās izmaksas – 21250 euro. 

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

iekškvartāls, Satiksmes ielas iekškvartāls 37-59, Māras ielas 2 iebraucamais ceļš, Ganību ielas 58 iekškvartāla ceļš, iekškvartāls Dobeles šosejā 96, 

98, Akadēmijas ielas – Zemgales prospekta – Pasta ielas iekškvartāla ceļš, Dambja ielas 2 iekškvartāla ceļš, Krišjāņa Barona ielas 3 iekškvartāla 

ceļš, Katoļu ielas – Driksas ielas iekškvartāla ceļš un Uzvaras ielas 8 iekškvartāla ceļš. 

 

6.5. Jelgavas pilsētas grants seguma ielu uzturēšana. 

 

Jelgavas pilsētas ielu brauktuvju uzturēšanas kopējās izmaksas  71900 euro. 

Brauktuvju uzbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu – 1613 m3 un brauktuvju remonts ar drupinātu granti (m3) – 117 m3 veikts 

Zirgu ielā, Bišu ielā, Rubeņu ceļā, Elektrības ielā, EduardaVeidenbauma ielā, Linu ielā, Birzes ielā, Viestura ielā, Turaidas ielā, Romas ielā, Saldus 

ielā, Miezītes ceļā, Ošu ceļā, 2.līnijā, Malkas ceļā, Būriņu ceļā, Strautnieku ielā, Bāra ceļā, Ziedoņa ielā, Graudu ielā, Zanderu ceļā, Salnas ielā, 

Bebru ceļā, Kārklu ielā, Ganību ielā, Pionieru ielā, Sargu ielā, Niedru ielā, Atmodas ielā, Rūpniecības ielā, 3.līnijā, 1.līnijā, 6.līnijā, Rožu ielā, 

Lielupes ielā, Iecavas ielā, Kadiķu ceļā, Riekstu ceļā, Vīksnas ielā, Salnas ielā, Zīles ceļā, Veselības ielā, Laipu ielā un Mežmalas ielā. 

Frēzētā asfalta iestrāde veikta 2.līnijā, Tērvetes ielas 106-112A atzarā, Ganību ielā, Biešu ielā, Sakarnieku ielā, Zaļā ielā, Rosmes ielā, 

Papardes ielā, Kameņu ielā, Vangaļu ceļā, Malkas ceļā, Gulbju ielā, Pureņu ielā, Pūra ceļā, Veselības ielā, Rubeņu ceļā, Ciedru ielā, Augļudārzu 

ielā, Zemītes 1.līnijā, Zemītes 2.līnijā, Robežu ielas 30-36 atzarā, Jēkaba ielā, Baldones ielā, Graudu ielā, Parka ielā un Palienas ielā. 

 

6.6. Grants seguma ielu atputekļošana. 

 

Jelgavas pilsētas grants seguma ielas vienu līdz divas reizes sezonā tiek atputekļotas. Kopējais atputekļotais laukums 110300 m2, 

izmaksas 26700 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 – 895 m2, Namdaru iela – 500 m2, Ganību iela posmā no Nr.36 līdz Kazarmes ielai – 2000 m2. 

 

  
 

  



6.7. Ielu greiderēšana. 

 

Pilsētas ielu ar grants segumu uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiek veikta ielu greiderēšana. 2017. gadā greiderēts 1893 pārgājiena 

kilometrs, kopējās izmaksas 61200 euro. 

Grants seguma ielu greiderēšanas maršruti: 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. 

 

 
 

6.8. Nomaļu uzturēšana. 

 

Kopējās izmaksas – 32 300 euro. 
Nomaļu uzbēršana ar šķembām –  375m3 (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, Klijēnu ceļš, Strazdu iela); 

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni (Bērzu ceļš. Strautu ceļš, 1.līnija, Klijēnu ceļš, 

Bebru ceļš, 3.līnija, Rubeņu ceļš, Ošu ceļš, Smiltnieku iela, Parka iela, Nākotnes iela) – 640m3; 

Nomaļu uzauguma noņemšana, izlīdzinot uz vietas – 330m3. 

 



6.9. Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošana. 

 

Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošanas ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veikta (kopējais apjoms  1043 m2, izmaksas  67841 euro): 

 

 

 

 

 Meiju ceļa ietve posmā no Zvejnieku ielas līdz Meiju 38 nobruģēšana 

- laukums 332 m2, izmaksas - 23071 euro. 

 

 
 

 

 

 Vaļņu ielas (posms no P.O.Kalpaka līdz Vaļņu ielai 12) ietves 

bruģēšana laukums 244 m2 – 14965 euro. 

 

 

 



 

 

 

 Dambja ielas ietve (no Mazā ceļa līdz Sarmas ielai) ietves bruģēšana 

laukums 467 m2 izmaksas – 29805 euro. 

 

 
 

6.10. Ziemas dienests. 

 

Ziemas ielu ikdienas uzturēšanas darbos izlietoti 265350 euro. Sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (mitro sāli, smilts/sāls 

maisījumu) uz Jelgavas pilsētas ielām veikta: 

 Ielas attīrīšana no irdena sniega –  283 pārg.km; 

 Sniega izvešana – 60 m3; 

 Laukumu attīrīšana no sniega – 43 stundas; 

 Slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā – 116 pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot 0,5m3 uz 1 km 3.5 m platu joslu – 50 pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli – 3817 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 – 

540 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 

– 405 pārg.km; 



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

Kopējās izmaksas – 93760 euro; 

 

 

 
  



6.11. Dažādi darbi. 

 

Pilsētas teritorijā veikti dažādi darbi, kas saistīti ar bruģa remontu, seguma sakārtošanu pēc ceļu satiksmes negadījumiem un citi darbi, 

kopējās izmaksas 43500 euro; 

 Bruģa remonts – 155 m2; 

 Laukakmeņu bruģa seguma izbūve – 10 m2; 

 Segumu sakārtošana pēc CSNG – tranzīta un maģistrālās ielas – 50 vietas; 

 Kaltā bruģakmens seguma izbūve ar smilts piebēršanu – 26 m2; 

 Lietota betona bruģa seguma izbūve – 391 m2; 

 Granīta laukakmeņu izbūve – 25 m2; 

 Jaunu ielu apmaļu izbūve – 398 m; 

 Jaunas ietves apmales iebūve uz betona pamata – 669 m; 

 Betonēšanas darbi (Dzelzsbetona plātņu remontdarbi) – 20 m3; 

 Izskalojumu aizbēršana (Jāņa Čakstes bulvārī (promenāde), Rīgas iela, Lielā iela, Dobeles šoseja, Kalnciema ceļš) – 6 m3; 

 Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10 cm – 747 m2; 

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

būvkonstrukciju demontāža u.c.) – 1283 c/st; 

 Ielas seguma tīrīšana – 3425 m2; 

 Ekskavatora izmantošana dažādiem darbiem – 647 m/st. 

 

6.12. Ielu mehanizētā tīrīšana. 

 

Jelgavas pilsētas ielas ar asfalta segumu un ceļa apmale regulāri tiek koptas pielietojot mehanizēto tīrīšanu, kopējās izmaksas 57649 euro: 

 Ielu mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu – 1009 pārg.km; 

 Pavasara pirmā tīrīšana – 79 pārg.km; 

 Papīru un pudeļu savākšana ielu malās un nomalēs – 16,35 km. 

  



6.13. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Jelgavā. 

 

2017. gadā atjaunoti horizontālie apzīmējumi  km kopgarumā un kopējais Jelgavas ielās atjaunotais horizontālo apzīmējumu laukums – 

9062 m2. Kopējās izmaksas 60828 euro. 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu mehanizēti – 5706 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu nemehanizēti – 2284 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu mehanizēti – 618 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu nemehanizēti – 454 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu dzēšana – 148 m2. 

 

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

 

Kopējās satiksmes organizēšanas līdzekļu uzturēšanas izmaksas 2017. gadā bija 51884 euro: 

 ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 146 gab.; 

 ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 350 gab.; 

 gājēju barjeru iztaisnošana – 75 m; 

 ceļa zīmju mazgāšana – 171 gab.; 

 saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā – 156 gab.; 

 saliekta balsta iztaisnošana – 108 gab.; 

 ceļa zīmes demontāža no esoša balsta – 109 gab.; 

 gājēju barjeru uzstādīšana – 101 m; 

 signālstabiņu uzstādīšana – 52 gab.; 

 signālstabiņu demontāža – 14 gab.; 

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

 tērauda norobežojošo ķēžu uzstādīšana – 5 m; 

 pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana – 327 gab.; 

 ceļa zīmju demontāža ar balstu – 139 gab.; 

 papildus zīmju uzstādīšana – 102 gab.; 

 aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana – 35 gab.; 

 vertikālie apzīmējumi – 60 gab.; 



 informācijas zīmju uzstādīšana – 4 gab.; 

 norādījuma zīmju uzstādīšana – 103 gab. 

 reklāmas nesēja demontāža – 6,8 m2; 

 vadstatņu uzstādīšana un noņemšana – 133 gab; 

 ātruma slāpētāju uzstādīšana– 11,5 m; 

 drošības saliņu norobežojošo elementu uzstādīšana – 3 gab; 

 ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles – 14 gab; 

 

6.14.1. Veikta SKDK lēmumu izpilde. 

 

 Ātrumvaļņa asfaltēšana un aprīkošana ar ceļa zīmēm Skautu ielā, 

pie PII "Zīļuks" – 9291 euro 

 Grants seguma stāvvietas izbūve 10 automašīnām pie 

PII "Rotaļa", Zvaigžņu ielā, 250 m2 – 1800 euro 

  
 

  



6.15. Ikdienas ielu seguma atjaunošana, pastiprināšanas darbi. 

 

 Platones ielas, brauktuves virsmas vienkārtas virsmas apstrāde – 

3250 m2, izmaksas – 28702 euro 

 Pasta ielas 51 pašvaldības koplietošanas ceļa remonts – 572m2, 

izmaksas – 11069 euro 

 

  
  



7. Elektrotīklu uzturēšana. 
 

7.1. Ielu apgaismojums. 

 

Ielu apgaismojuma uzturēšanai izpildīti darbi par kopējo summu – 207 678,65 euro: 

 Realizēts projekts „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Akmeņu ielā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai un Kronvalda ielā no Imantas 

ielas līdz Pumpura ielai, Jelgavā”. Projekta ietvaros ir demontēti 6 koka apgaismojuma balsti, 530 m gara gaisvadu līnija. Uzstādīti 

15 apgaismojuma balsti un veikta kabeļa līnijas izbūve AXMK 4x35 ar kopējo garumu 612 m – 16539,60 euro; 

 Realizēts projekts „Ielu apgaismojuma izbūve Bērzu ceļa posmā no Lazdu ielas līdz Pērnavas ielai, Jelgavā”. Projekta ietvaros ir 

uzstādīti 12 apgaismojuma balsti un veikta kabeļa līnijas izbūve AXMK 4x35 ar kopējo garumu 517 m – 21873,30 euro; 

 Realizēts projekts „Ielu apgaismojuma izbūve Aviācijas ielā no Kristapa Helmaņa ielas līdz Paula Lejiņa ielai, Jelgavā”. Projekta 

ietvaros ir uzstādīti 19 apgaismojuma balsti un veikta kabeļa līnijas izbūve AXMK 4x35 ar kopējo garumu 668 m – 28748,08 euro; 

 Daļēji realizēts projekts „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Romas ielā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai un Laimas ielā, Jelgavā”. 

Uzstādīti 25 apgaismojuma balsti un veikta kabeļa līnijas izbūve AXMK 4x35 ar kopējo garumu 1 038 m – 24307,76 euro; 

 Realizēts projekts „Asteru ielas un Dambja ielas krustojumu gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošana, Jelgavā”. Projekta ietvaros ir 

uzstādīti 3 apgaismojuma balsti un veikta kabeļa līnijas izbūve AXMK 4x16 ar kopējo garumu 56 m – 6296,74 euro; 

 Demontēti 49 apgaismojuma balsti – 1 987,06 euro; 

 Uzstādīts 41 apgaismojuma balsts – 17 142,49 euro; 

 Nomainīti 117 gaismekļi un prožektori (no tiem 69 ir atkārtoti izmantojami gaismekļi) un 8 parka tipa plafoni – 12 321,25 euro; 

 Nomainītas 439 Na gāzizlādes spuldzes, 116 ekonomiskās spuldzes parkos – 21 855,87 euro; 

 Veikta piekarkabeļa līniju izbūve AMKA 1x16+25, kopējais garums 1 082 m – 5 335,01 euro; 

 Nomainītas 14 kabeļu sadalnes un 1 apgaismojuma vadības sadalne, uzstādīts 1 jauns apgaismojuma vadības bloks, nomainīti 70 

gaismekļu vadības bloki – 13 070,42 euro; 

 Veikta regulāra ielu apgaismojuma vadības punktu tehniskā apkope un nodrošināta ielu apgaismojuma vadības sistēmas darbība, 

apgaismojuma līniju apsekošana, apgaismojuma balstu taisnošana, apgaismojuma balstu vāku nomaiņa, bojājumu novēršana – 

21 830,13 euro; 

 Tika veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa, remonts un jaunu līniju izbūve, kopējais garums 938 m – 16 370,94 euro. 

  



Apgaismojuma tīkla galveno uzturēšanas darbu saraksts 

Nr.p.k. Aktivitāte Veiktie darbi Izmaksas, euro 

1.  

Gājēju pārejas apgaismojuma uzlabošana Dobeles ielā 

pie Vecpilsētas ielas krustojuma, Pulkveža Brieža ielā 

pie Vārpu ielas krustojuma 

Uzstādīti papildus apgaismojuma balsti 2 589,22 

2.  Ielu apgaismojuma izbūve Pasta salā pie skatu terases 
Izbūvēta 80 m gara apgaismojuma līnija, uzstādīti 

2 apgaismojuma balsti 
3 059,61 

3.  Balstu nomaiņa Maija ielā 
Rekonstruēta 126 m gara apgaismojuma līnija, 

uzstādīti 4 apgaismojuma balsti 
1 535,97 

4.  
Balstu nomaiņa Satiksmes ielā pie Nr.24-26, Meiju ceļa 

pie Nr.41-45 

Rekonstruēta 56 m gara apgaismojuma līnija, 

uzstādīti 4 apgaismojuma balsti 
4 536,05 

5.  
Gājēju pārejas apgaismojuma uzlabošana Pērnavas ielā 

pie Veca ceļa krustojuma 

Rekonstruēta 46 m gara apgaismojuma līnija, 

uzstādīti 2 apgaismojuma balsti 
2 200,81 

6.  
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Uzvaras ielas posms 

no Nr.2A līdz Nr.8 

Izbūvēta 140 m gara apgaismojuma līnija, 

uzstādīti 5 apgaismojuma balsti 
6 176,63 

7.  
Gājēju pārejas apgaismojuma uzlabošana Dambja ielā 

pie Aspazijas ielas krustojuma 

Rekonstruēta 117 m gara apgaismojuma līnija, 

uzstādīti 2 apgaismojuma balsti 
2 447,12 

8.  Gaismekļu nomaiņa Raiņa parkā Nomainīti 10 gaismekļi 3726,80 
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Ielu apgaismojuma darbības laiks ir 3 931 stunda, kas atbilst normālam ielu apgaismojuma darbības režīmam. 

              
 

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

2013. gadā un 2015. gadā, tika 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 kopējā apgaismojuma punktu skaita 

pieaugumu. Kopējais ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa samazinājums 2017. gadā no gaismu emitējošo diožu gaismekļu ieviešanas ir 

419 357 kWh. 

 Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas - 364 997,68 euro. 

 Publisko pasākumu pieslēgumu punktu elektroenerģijas izmaksas - 38 574,87 euro. 
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8.2. Luksoforu uzturēšana. 

 

Kopējās luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 210 168,07 euro (ieskaitot elektroenerģijas izmaksas). 

Pašlaik Jelgavas pilsētā darbojas 52 luksoforu objekts, no tiem 44 luksoforu objekti pieslēgti attālinātās vadības un kontroles sistēmai, 

izmantojot pašvaldības optisko tīklu un GSM sakarus. Lielāko daļu no izmaksām (159 720,00 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. 

 

                
 

Bojājumu novēršanas darbu izmaksas 2017. gadā ir 22 437,10 euro. 

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

Rūpniecības ielas – Filozofu ielas krustojumā – 8 202,11 euro. 

Luksoforu objektu elektroenerģijas izmaksas - 19 808,86 euro. 

  

27 28
31

36
44 46 47 49 49 51 51 52

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Luksoforu objektu skaits

luksoforu objektu skaits (gab.)

172994

169580

163412

165607

163380
150824

140648 140535

160498 162247
160252

145057

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Luksoforu elektrības patēriņš

elektrības patēriņš (kWh)



8. Hidrotehnisko būvju uzturēšana. 
 

8.1. Tiltu apsaimniekošana. 
 

Jelgavas pilsētā ir 9 transporta un gājēju tilti, 2 satiksmes pārvadi pāri dzelzceļam un 6 gājēju tilti. 2017. gadā tiltu ikdienas uzturēšanai un 

remontdarbiem izlietoti 19 721 euro. 

2017. gadā veiktie darbi: 

 Miera ielas, Baložu ielas un Pilssalas ielas tiltu galveno inspekciju veikšana 1634 euro; 

 Lietuvas šosejas gaisa pārvada noejas kāpņu izbūve 1795 euro; 

 Gājēju laipas izbūve pār Nameja grāvi 1951 euro; 

 Lielupes tilta deformācijas šuvju rekonstrukcijas projekta izstrāde 1209 euro; 

 Lielupes tilta kreisā krasta balstu krāsošana 1198 euro; 

 Mītavas tilta saplākšņa atjaunošana un krāsošana 4887 euro; 

 Tiltu ūdens atvadu un gūliju skalošana, apauguma novākšana, margu remonts, pieeju un izskalojumu piebēršana, konusu stiprinājumu 

remonts 7047 euro. 

 

Lietuvas šosejas gaisa pārvada noejas kāpnes Laipa pār Nameja grāvi 

  
 

  



Mītavas tilta saplākšņa atjaunošana un krāsošana Driksas tilta konusa attīrīšana no apauguma un šuvju piebetonešāna 

  
Gājēju tilts pie Straumes ielas pirms darbiem Gājēju tilts pie Straumes ielas pirms darbiem pēc darbiem 

  
Pirms sanesumu attīrīšanas no brauktuves Pilssalas ielā Pēc sanesumu attīrīšanas no brauktuves Pilssalas ielā 

  



8.2. Vaļējo sistēmu apsaimniekošana. 

 

Meliorācijas sistēmas uzturēšanai 2017. gadā izlietoti 176 502 euro. Darbu ietvaros veikta: 

 

 Grāvju apauguma novākšana 14156 m2 apjomā (Viskaļu ielā, 

Mednieku ielā, Sila ielā, Draudzības ielā, 4.līnijā, Bauskas ielā, 

Tērvetes ielā, Palienas ielā, Cukura ielā, Klijēnu ceļā, Pūra ceļā, 

Liepu ielā, Strautnieku ielā, Garozas ielā u.c.); 

 Caurteku nomaiņa un uzturēšana - DN300 214 m, DN400 47 m, 

DN500 8 m, DN600 2 m; 

 Meliorācijas darbi tika veikti Ciedru ielā, Tērvetes ielas posmā pie 

Ciedru ielas un posmā no Gulbju ielas līdz Palienas ielai, 

Augļudārza ielā, Lediņu ceļā pie Ābelītes ielas, Veselības ielā, 

Bērzu ceļa posmā no Nr.100 līdz Rogu ceļam, Sprieguma ielā, 

Draudzības ielas posmā no Dambja ielas līdz Aspazijas ielai, 

Kalnciema ceļa posmā no Nr.78 līdz Nr.54, Garozas ielā pie 111, 

Platones ielā, Sargu ielā Ķeguma ielā, Parka ielā, Gundegas ielā, 

Lāču ielā, Brigaderes ielā, Bebru ceļā, Augusta ielā, Rožu ielā, 

Klusā ielā, Augstkalnes ielā, Atmodas ielā, Loka ielā, Mežmalas 

ielā, Sakarnieku iela. u.c. Caurteku iegruvuma remonts Vidus 

ielas un Mednieku ielas krustojumā, Riekstu ceļā un Miera ielā. 

   

   
  



8.3. Dabas resursa nodokļa finansējums. 

Kopējais dabas resursu nodokļa finansējums – 44 384 euro, izlietots šādiem darbiem: 

 

 

 

 

 

 Dobeles ielas posmā no Nr. 52 līdz Nr. 56 lietus ūdens 

kanalizācijas remontdarbi 74 m kopgarumā, 34 382 euro 

 

 
 

Vides piesārņojuma novēršanai un mazināšanai: 

 Lietus ūdens kanalizācijas pieslēguma pārbūve un atdalīšana no saimnieciskās kanalizācijas tīkla Pasta ielas 51a iekšpagalmā, 

10 002 euro. 

 Lietus ūdens kanalizācijas atdalīšana no saimnieciskās kanalizācijas tīkla Viestura un Vārpu ielu krustojumā, 4 445 euro; 

 Naftas produktu piesārņojuma Kalnciema ceļā izpētei, 836 euro.  

 Šķirošanas laukuma izbūve Asteru ielā, 2400 euro. 

 Atmodas ielas sūknētavas testēšanai, 647 euro.  

 Pasta sala ar pludmali analīžu pārbaude, 48 euro.  

  



8.4. Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana. 

Jelgavas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu, notekūdeņu iekārtu apsaimniekošanā izlietots 114 768 euro, tai skaitā 109 358 euro, 

tai skaitā elektrības patēriņš, 52 925,5 euro. 

Veikta teritorijas pļaušana gar sūknētavām 16 320 m2 apjomā, Palīdzības ielā izplūdes daļas remonts, Aviācijas ielas LKS trepju atjaunošana, 

Raiņa un Tērvetes ielu sūknētavu trepju un atkritumu groza remonts, Loka maģistrāles sūknētavas aku un apkalpes tiltiņa remonts un citi uzturēšanas 

darbi 

8.5. Dažādi darbi. 

 Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā – 4 349 euro;  

 Pilsētas brīvkrānu apsaimniekošana - 1630 euro; 

 Strūklaku apsaimniekošana - 3780 euro. 

 

  
  



8.6. Segto sistēmu apsaimniekošana 

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu sistēmas uzturēšanai 2017.gadā izlietoti – 279 317 euro: 

 Tīklu skalošana, tai skaitā 1338 gūliju, to pievadu, aku un kolektoru tīrīšana; 

 Gūliju uzturēšana - 8 gab. restes uzlikšana, 3 gab. gūliju regulēšana, 17 gab. 

gūliju nomaiņa; 

 Cauruļvadu uzturēšana, nomaiņa, izbūve - PP Dn200 60 m, PP Dn250 18 m, 

PP Dn300 61 m, PP Dn340 49 m, PP Dn600 1 m, PP Dn700 2 m; 

 Aku uzturēšana – 21 gab. regulēšana, 20 gab. nosegšana, 33 gab. pārsedžu un 

32 gab. grodu nomaiņa, 30 gab. vāku nomaiņa; 

 13 aku vāku blīvju nomaiņa; 

 TV inspekcijas veikšana 46 m garumā Dobeles ielā 54, Brīvības bulvārī 39, 

Peldu ielā 7; 

 

 
 

 

 

 

 Pašvaldības pārziņā esošo iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana, 

tai skaitā iegruvumu likvidēšana: Pasta ielā pie Nr.18 un Nr.20, Brīvības bulvārī 

pie Nr.39, Stacijas ielā pie Nr.6, Meiju ceļā pie Nr.30, Rūpniecības ielā pie 

Nr.5b, Pasta ielā pie Nr.61. Kopējās izmaksas – 18413,38 euro; 

 



 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi, tai skaitā: Dobeles ielas un Jāņa Asara ielas krustojumā LKT remonts, 11 469 euro; 

Bērzu kapsētas drenāžas tīkla atjaunošana 382,5 m 13 323 euro; Zvejnieku ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Kārļa ielai, 17 452 euro; Arāju un 

Agroķīmiķu ielās, 6201 euro; Atmodas ielas posmā no Draudzības ielas līdz Dobeles šosejai, 4 788 euro; Ūdensvada ielas posmā no Nr.2 līdz 

Mātera ielai, 8169 euro; Asteru ielas posmā no Atmodas ielas līdz Aspazijas ielai, 9069 euro; Atmodas ielas kolektora skalošana 19 892,25 

euro; Kārklu iela posmā no Tērvetes ielas līdz Putnu ielai, 3732,33 euro; Dobeles ielas posmā no Nr. 52 līdz Nr. 56, 14 715,91 euro; 

  
 Sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas savstarpējā ietekmes izpēte, lietus ūdens kanalizācijas atvienošana no sadzīves kanalizācijas: 

Pasta iela 51 iekšpagalmā koplietošanas ceļā LKT atvienošana no sadzīves kanalizācijas un DN200 45m tīkla rekonstrukcija 26 319,54 euro, 

Māras ielas 4 iekšpagalma LKT atslēgšana no saimnieciskās kanalizācijas, 6297 euro, Uzvaras iela starp 4a un 6 iekšpagalma LKT atvienošana 

631,24 euro, Sarmas iela posmā no Sarmas ielas 2 līdz Mazajām ceļam 14 110 euro. 

  



9. Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana. 

9.1. Pilsētas dobes. 

 

 Dobēs tika iestādītas 66540 vasaras puķes, kopējās izmaksas – 32078,92 euro; 

 Veikti uzturēšanas darbi (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) 5 vides objektiem – 2935,46 euro; 

 Uzstādīti metāla dekori Driksas ielas puķu dobēs – 1494,95 euro. 

 

   
  



9.2. Puķu podi. 

 Puķu podos iestādītas 5374 vasaras puķes. 

 Podu uzturēšanas darbi (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) – 35134,21 euro. 

 Uzstādīti 123 puķu podi apgaismojuma stabos un apstādīti 360 uz zemes stāvošie podi. 

 

   
 

9.3. Zāliena uzturēšanas darbi. 

 Parki un izglītības iestādes (331.31 ha) – 48237,37 euro. 

 Pārējie zālieni (838.98 ha) – 121819,90 euro. 

 Ielu malas (1608.21 km) – 72036,07 euro. 

 Neapsaimniekoto teritoriju pļaušana (185.40 ha) – 23555,03 euro. 

  



9.4. Rotaļlaukumu uzturēšana. 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskajā teritorijā ir 20 rotaļlaukumi, 

to ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 5082 euro. 

 Veikta rotaļu ierīču tehniskā stāvokļa inventarizācija 16 laukumiem 

– 774,40 euro. 

 Rotaļu ierīcēm regulāri tiek veikta tehniskā apkope un salauztā 

aprīkojuma nomaiņa – 7050,67 euro. 

 Katru pavasari rotaļlaukumus papildina ar smiltīm. 

 Smilšu izlīdzināšana rotaļlaukumos 155 m3- 3465,15 euro. 

 Pasta salā veikts dekoratīvo koka elementu bojāto detaļu remonts un 

pārkrāsošana- 2238,33 euro. 

 Iegādāta rotaļu iekārta “Trošu ceļš” - 9192,49 euro. 

 Lielajā ielā 15a nomainītas rotaļu ierīces šūpoles.  

9.5. Peldvietas 

 Jelgavas pilsētas teritorijā ir divas peldvietas: pludmale Lielupes labajā krastā pie 

gājēju promenādes (Krasta ielā Nr.9) un pludmale Pasta salā. Abās pludmalēs 

izvietotas ģērbtuves, soliņi un glābēju posteņi. 

 Pirms peldsezonas sākuma pavasarī ar ūdenslīdēju palīdzību tika iztīrīta Lielupes 

upes gultne 7 500 m2 platībā Krasta ielā 9 un Pasta salā. Kopējās izmaksas – 

2359,50 euro. 

 Iegādātas divas pārģērbšanās kabīnes Lielupes labā krasta pludmalei – 6776 euro. 

 



9.6. Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana. 

 Veikti uzturēšanas darbi Lāčplēša piemineklim Jelgavas aizstāvjiem – 1204 euro; 

 Veikti būvniecības darbi Latvijas Atmodas laika piemiņas vietas “Brīvības ceļš” ierīkošanai – 32974 euro; 

 Veikti Jāņa Čakstes pieminekļa un pakājes ar elementu „Saule” uzturēšanas darbi – 11278 euro; 

 Uzrakstu atjaunošana piemiņas plāksnē "Ciešanu ceļš" Svētbirzē– 1673 euro; 

 Vides objekta "Lietus ļautiņi" uzstādīšana – 3247 euro; 

 Vides objekta "Laika rats" - Latvijai 100 būvniecības darbi – 110180 euro; 

 Šamota skulptūru pamatu izbūve un uzturēšanas darbi – 2320 euro; 

 Vides objekta "Metāla dekorācija "KOKS"" uzstādīšana – 374 euro. 

 

   
  



10. Pilsētas pasākumu vizuālais noformējums un tehniskais nodrošinājums. 

Kopējās pilsētas pasākumu vizuālā noformējuma un tehniskā nodrošinājuma izmaksas 233 845 euro. 

Svētku aprīkojuma un dekoru ikdienas uzturēšana, uzglabāšana un atjaunošana gadskārtējo svētku: Valsts svētki, Lieldienas, Vasaras 

saulgrieži un zāļu tirgus, Zinību diena, Dzejas diena, Rudens gadatirgus, Ziemassvētki nodrošināšanai. 

Jelgavas pilsētas svētku: Pilsētas svētki, Piena, Medus un Maizes svētki, Sarmas ielas svētki, Ledus skulptūru festivāls, Smilšu skulptūru 

festivāls, Metālapstrādes svētki tehniskais nodrošinājums. 

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

2017. gadā izgatavoti un iegādāti jauni pilsētas svētku dekori – 27 775 euro: 

 Izgatavoti jauni Lieldienu dekori (metāla karkasa “Zāles stobri”) – Driksas iela, Hercoga Jēkaba laukums – 3605 euro; 

 Vasaras saulgriežu svētku optiskais dekors "Rudzu puķes/magones" – Hercoga Jēkaba laukums 1128 euro; 

 Valsts svētku optiskais dekors ”Latvju rakstsi” – Pasta iela 40 1466 euro; 

 Kompozīcijas metāla konusu dekoratīvais noformējums ar baneriem "Lielvārdes joslas raksts" novembra svētku pilsētvides 

noformējumam - Stacijas ielas rotācijas aplis, Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojums 545 euro; 

 Ziemassvētku gaismas dekori centrālajai eglei Hercoga Jēkaba laukumā 21032 euro. 

   

   



11. Dzīvnieku uzturēšanas uzraudzība. 

11.1. Dzīvnieku ķeršana un nogādāšana izolatorā. 

 Plānveida bezsaimnieku kaķu izķeršanā noķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti 150 kaķi. Kopējās izmaksas 1200 euro.  

 Plānotās bezsaimnieku kaķu sterilizācijas veikšanai tika izķerti 130 kaķi, no tiem 112 nogādāti uz mītnes vietu. Kopējās izmaksas 

6653 euro. 

 Neplānotajā kaķu, suņu un citu dzīvnieku izķeršanā noķerti 62 suņi, 57 kaķi, citi dzīvnieki svarā līdz 5kg 4 gab., citi dzīvnieki svarā 

virs 5kg 1 gab. Kopējās izmaksas 3505 euro. 

 Sniegta veterinārmedicīniskā palīdzība klaiņojošiem un savvaļas dzīvniekiem, kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī: 68 kaķiem, 16 

suņiem, savvaļas ievainotiem dzīvniekiem svarā līdz 5 kg 10 gab., savvaļas ievainotiem dzīvniekiem svarā līdz 20 kg 18 gab., savvaļas 

ievainotiem dzīvniekiem svarā virs 20 kg 4 gab. Kopējās izmaksas 3736 euro. 

 Mirušo dzīvnieku savākšana: 10 suņi, 111 kaķi, 64 dzīvnieki svarā līdz 5 kg, 51 dzīvnieks svarā virs 20 kg. Kopējās izmaksas 

6083 euro. 

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

Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti 59 suņi, 287 kaķi un 4 citi klaiņojošie dzīvnieki (noķerto klaiņojošo dzīvnieku 

izmeklēšana, izmitināšana, uzturēšana, eitanāzija, un kremācija). Kopējās izmaksas 18 716 euro. 

  



12. Mežu un pilsētas apstādījumos esošo koku apsaimniekošana. 

12.1. Pilsētas koki. 

 

 Novākti 207 nevēlami, bīstami, traucējoši koki, veikta traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana pie brauktuvēm, ietvēm un ceļa zīmēm – 

33160,75 euro; 

 Veikta ielu apstādījumos un parkos esošo koku celmu izfrēzēšana, kopskaitā 67 celmi – 3796,38 euro; 

 Ielu apstādījumi papildināti ar 44 jauniem kociņiem - 6814,88 euro; 

 Veikta ielu apstādījumos augošo pieaugušo koku vainagu veidošana 476 kokam – 8821,06 euro; 

 Veikta jauno kociņu kopšana - atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma iestrāde, laistīšana, vainagu kopšana – 3055,40 euro. 

  
 

12.2. Pilsētas meži. 

 Pašvaldības mežos veiktas sastāva kopšanas cirtes 4 jaunaudzēs ar kopējo platību 7,95 ha – 959,50 euro; 

 Sagatavots cirsmu fonds 846,99 m3 koksnes un pārdots cirsmu izsolē - 17 100 euro; 

 Veikta meliorācijas grāvju un grāvju trašu apauguma novākšana Siliņu-Viskaļu, Lediņu mežos 8,00 ha – 1440 euro; 

 Veikta apauguma novākšana gar meža ceļiem, uz kvartālstigām un mežmalās gar autoceļiem Siliņu-Viskaļu, Lediņu un Strautnieku mežos 

9,00 ha – 1350 euro; 

 Veikta pašvaldības mežu meliorācijas sistēms inventarizācija un reģistrēšana meliorācijas kadastrā – 5445 euro; 

 Veikta 139 pašvaldības mežu meliorācijas sistēmā esošo bebru dambju izjaukšana – 1048 euro. 



13. Kapsētu apsaimniekošana. 

JPPI “Pilsētsaimniecība” apsaimnieko 13 kapsētas un piemiņas vietas. Bērzu kapsētā un Meža kapsētā ir iespējams ierīkot jaunas ģimenes 

kapavietas. Sešās kapsētās – Zanderu, Norauku, Baložu, Miera, Romas un Kalnakroga apbedījumi tiek veikti jau esošajās kapavietās. Staļplača 

kapsēta ir slēgta jauniem apbedījumiem. 

Kapsētu uzturēšanas darbu ietvaros: 

 

 turpinās Baložu kapsētas informācijas digitalizācija, veikta Romas, 

Norauku un Kalnakroga kapsētu teritoriju uzmērīšana; 

 veikta koku kopšana kapsētās 4753,62 euro; 

 pabeigts Meža kapsētas kapličas sēru zāles kosmētiskais remonts; 

 aprīkota aka Baložu kapsētā; 

 uzstādīti nožogojumi atkritumu tvertnēm un akai Bērzu kapsētā; 

 turpinās Meža kapu teritorijas paplašināšana; 

 restaurēts piemineklis par godu Jelgavas atbrīvotājiem Meža 

kapsētā un atjaunots zālājs; 

 Jelgavas pilsētas kapsētās 2017. gadā apbedīti 687 mirušie 

(2016.gadā-732 mirušie). 

 

 
 

Kapsētas 

nosaukums 
Norauku Zanderu Bērzu Meža Baložu Miera Romas Kalnakroga 

Mirušo skaits 9 95 380 78 110 4 6 5 

 

http://www.pilsetsaimnieciba.lv/uzstaditi-nozogojumi-atkritumu-tvertnem-un-akai-berzu-kapseta/

