
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” 2018. 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 2018. gada budžetā apstiprināti ieņēmumi 7 380 310 euro t.sk.: 

 nenodokļu ieņēmumi 11 697 euro; 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 123 003 euro; 

 dotācija no pašvaldības 5 348 220 euro; 



 valsts Autoceļu fonda mērķdotācija 1 275 946 euro; 

 Valsts dotācija ERAF projektu realizācijai 568 444 euro; 

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

 Kultūrkapitāla fonda dotācija 3 000 euro. 

Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 97.8 %, speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 98,7 %. 

 

Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju 2018. gada izdevumu naudas plūsma 7 224 507 euro, t.sk.: 

 atlīdzība 809 917 euro; 

 komandējumu izdevumi 2 623 euro; 

 pakalpojumu apmaksa 4 412 473 euro; 

 materiālu un energoresursu iegāde 131 724 euro; 

 nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 11 787 euro; 

 subsīdijas, dotācijas sociālie pabalsti 53 114 euro; 

 kapitālie izdevumi 1 802 869 euro. 



2. Personāls. 

 Iestādē uz 2018. gada 31. decembri nodarbināti 51 darbinieks, no kuriem – 16 vīrieši un 35 sievietes. 

 Darbinieku rotācija 2018. gadā: atbrīvoti – 5 darbinieki un pieņemti 5 darbinieki. Uz 2018. gada 31. decembri Iestādē bija 3 brīvas amata 

vietas. 

 

Izglītība: 

 Augstākā akadēmiskā vai II līmeņa – 29 

 Augstākā I līmeņa – 1 

 Profesionālā vidējā – 15 

 Vispārējā vidējā – 4 

 Pamata – 2 

 

Vecuma grupas: 

 (20-30) – 6 

 (31-40) – 16 

 (41-50) – 13 

 (51-60) – 9 

 (61-70) – 7 



3. Juridiskie jautājumi – iepirkumi, izsoles, līgumi un 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 14 8 3 

2. Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 19 17 2 

3.2. Līgumi 2018.gadā. 
 

Nr.p.k. 

 

 

Līguma veids Daudzums 

1. Veikta iepirkuma procedūra 25 

2. Nav veikta iepirkuma procedūra 206 

  Kopā 231 

3.3. Izsoles. 
 

Nr.p.k. Nosaukums Rīkošanas datums Noslēgti līgumi 

1. Rakstiska izsole „Gāzes vads 237 m” 26.09.2018. 1 

2. Rakstiska izsole „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1369,13 m3” 24.10.2018. 1 

3. 
Rakstiska izsole „Transportlīdzeklis – traktors VTZ 30SCH un metāla 

lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai” 

 

12.12.2018. - 



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

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai 

2. Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

3. Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā 

 

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

 

Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums 
Pieņemšanas 

datums 

1. 
Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” 

nolikumā 
25.01.2018. 

2. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.18-2 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.16-7 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošana 

25.01.2018. 

3. 

Grozījums Jelgavas pilsētas 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/5 

„Projekta „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu 

novēršanai” iesnieguma iesniegšana” 

22.02.2018. 

4. 

Grozījums Jelgavas pilsētas 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr.11/6 

„Projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes 

atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās 

teritorijās” iesnieguma iesniegšana” 

22.02.2018. 



Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums 
Pieņemšanas 

datums 

5. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu 

Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu 

darbības un uzturēšanas noteikumi”” izdošana 

23.03.2018. 

6. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/5 

„Projekta „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu 

novēršanai” iesnieguma iesniegšana” 

06.04.2018. 

7. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā Nr.13/8 

„Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” maksas 

pakalpojumu apstiprināšana”   

24.05.2018. 

8. 
Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt 

kustamo mantu 
26.07.2018. 

9. 
Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām 

pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” iesnieguma iesniegšana  
23.08.2018. 

10. 
Grozījums „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” 

nolikumā 
23.08.2018. 

11. 
„Projekta „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu 

novēršanai” iesnieguma iesniegšana” 
27.09.2018. 

12. 
Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt 

kustamo mantu 
27.09.2018. 

13. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.11/2 

„Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām 

pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” iesnieguma iesniegšana” 

25.10.2018. 

14. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.11/3 

„Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģiju 

vienotam energoresursu patēriņa monitoringam un vadībai Jelgavas pilsētas 

pašvaldības ēkās” iesnieguma iesniegšana” 

25.11.2018. 



3.6. Darbs pie saistošo noteikumu izstrādes. 
Nr.p.k. 

Saistošo noteikumu nosaukums 
Pieņemšanas 

datums 

1. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra 

saistošajos noteikumos „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai 

25.01.2018. 

(spēkā no 

08.02.2018.) 

2. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos 

noteikumos Nr.11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un 

uzturēšanas noteikumi” 

22.03.2018. 

(spēkā no 

12.04.2018.) 

3. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par Jelgavas pilsētas 

administratīvās teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un aizsardzību” 

projekta izstrāde 
vēl nav 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” 17.01.2018. Nr.22-ri 

2. Par materiālo vērtību nodošanu 21.03.2018. Nr.90-ri 

3. Par kustamās mantas atsavināšanu 05.11.2018. Nr.323-ri 

4. Par materiālo vērtību nodošanu 28.11.2018. Nr.342-ri 

 



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

Nr.p.k. Rīkojuma nosaukums Parakstīšanas datums un numurs 

1. Par kustamās mantas izsoles organizēšanu 03.09.2018. Nr.PIL/1-3/18/43 

2. Par kustamās mantas izsoles organizēšanu 04.10.2018. Nr.PIL/1-3/18/51 

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 25.10.2018. Nr.PIL/1-3/18/60 

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 08.10.2018. Nr.PIL/1-3/18/53 

5. Par kustamās mantas izsoles organizēšanu 26.11.2018. Nr.PIL/1-3/18/68 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 12.12.2018. Nr.PIL/1-3/18/73 

 

3.9. Citi juridiska rakstura darbi 
 

 3 rakstiskas izsoles: „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1369,13 m3”, „Gāzes vads 237 m” un „Transportlīdzeklis – traktors VTZ 30SCH un 

metāla lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai” rīkošana, protokolu un sludinājumu tekstu sagatavošana laikrakstiem par izsoles rīkošanu; 

 darbs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta Nr.5.1.1.0/17/006 „Jelgavas lidlauka poldera 

dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanas ietvaros: dalība iepirkumu “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu 

novēršanai” (identifikācijas Nr.JPD2018/80/AK un identifikācijas Nr.JPD2018/86/AK) un “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūves plūdu 

draudu novēršanai būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.JPD2018/82/AK) dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju sastāvā; 

  darbs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta Nr.5.1.1.0/17/007 „Kompleksu pasākumu 

īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” īstenošanas ietvaros: dalība 

iepirkumu “Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās” (id. Nr.JPD2018/121/AK,), 

“Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa” (id.Nr. Nr.JPD2018/160/AK) un „Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes 

atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība” (id. Nr.JPD2018/140/AK un id.Nr.JPD2018/158/AK) 

dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju sastāvā; 



 darbs projekta „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” (identifikācijas Nr.EKII-3/5)- līguma 

“Projekta iesnieguma sagatavošana atklātam konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” 

izstrāde; 

 darbs Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāvā (veikta iesniegto 9 piedāvājumu pārbaude; sagatavoti: Pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas 3 sēžu protokoli ar pielikumiem, 10 līgumi „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”); 

 darbs šādu normatīvo aktu izstrādē: 

 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;  

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” piesaistītā darba spēka kārtības noteikumu projekts; 

  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Darba kārtības noteikumu projekts; 

  noteikumu „Skaidras naudas uzskaites kārtība” projekts, 

  noteikumu „Nekopto kapavietu aktēšanas kārtība” projekts, 

  noteikumu „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” ziemas dienesta dežūru kārtība” projekts, 

  noteikumu „Jelgavas pilsētas pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” projekts, 

  dažādu ārējo normatīvo aktu projektu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana; 

 darbs pie personas datu aizsardzība apkopojuma, ierobežotās informācijas saraksta, ziņojuma un akta „Bezpiederīga miruša cilvēka ķermeņa 

savākšana un transportēšana” veidlapas izstrādes; 

 cietušās puses (JPPI „Pilsētsaimniecība”) pārstāvniecība tiesas sēdē kriminālprocesā Nr.11221007017 (pēc Krimināllikuma 109. panta pirmās 

daļas);  

 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. 3APSD-23-2018. 

 

Saskaņā ar 2018. gada 23. janvārī noslēgto līgumu „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” Nr.3APSD-23-2018 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 2018. gada 23. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim noslēgti 84 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 2018. gada 31. decembrim. 

Līgumi par APSD veikšanu izbeigti ar 37 bezdarbniekiem, no kuriem ar rīkojumu atlaisti: 

 30 kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ; 

 7 veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. 

 

4.2. Apkopojuma dati par periodu no 23.01.2018. līdz 31.12.2018. 

2018. 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 20 20 20 / 20 18,75 



Marts 0 20 9 / 29 17,09 

Aprīlis 0 20 8 / 25 17,95 

Maijs 0 20 2 / 22 18,82 

Jūnijs 0 20 5 / 21 18,19 

Jūlijs 0 20 3 / 22 18,52 

Augusts 0 20 6 / 23 12,58 

Septembris 0 20 8 / 20 11,33 

Oktobris 0 15 4 / 15 12,43 

Novembris 0 15 6 / 20 12,69 

Decembris 0 15 0 / 15 13,32 

 

4.3. Izmaksas par pagaidu algotu darbu veicējiem. 

Izmaksu pozīcija 2018. gadā 

No Pasākuma līdzekļiem: 

Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 455 euro 



Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai 25 748 euro 

No pašvaldības piešķirtā budžeta: 

Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 365 euro 

Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO iemaksām 1 365 euro 

Atkritumu savākšana un utilizēšana 16 705 euro 

Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas vajadzībām 2 988 euro 

KOPĀ: 49 626 euro 

 

4.4. Sociālās palīdzības saņēmēji un piespiedu darbu veicēji. 

2018. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” norīkojusi 26 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. 



5. Iestādes vadītie būvniecības procesi. 

 
5.1. “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”. 

Lai īstenotu Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu 

infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” tiek realizēts būvprojekts „Loka 

maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”. 

Projekta mērķis: Novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam Jelgavas 

pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai. 

Projekta darbības: 

1. Būvdarbi, t.sk.: 

1.1. Ceļa daļas pārbūve 4,64 km garumā; 

1.2. Pārvada pār dzelzceļu pārbūve; 

1.3. Gājēju un velosipēdu ceļu pārbūve un izbūve; 

1.4. Autobusu pieturu pārbūve; 

1.5. Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve; 

1.6. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli); 

1.7. Teritorijas labiekārtošana. 

2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība. 

3. Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. 

Projekta īstenošanas laiks: 37 mēneši – 2017.gada 7.decembra līdz 2021.gada 7.janvārim. 

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros veikta Loka maģistrāles, posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve 

4,64 km garumā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršruta sasaisti ar TEN-T visaptverošā tīkla autotransporta infrastruktūru. 

 

5.1.1. 2018. gada būvdarbu sezonā paveiktie darbi. 

 

 Pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” turpina iesāktos būvdarbus objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz 

Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”. 



 Objektā pilnībā ir nofrēzēts asfaltbetona segums posmā no Kalnciema ceļa līdz Rīgas ielai un daļēji no Rīgas ielas līdz pilsētas administratīvajai 

robežai. Veikti apmaļu demontāžas darbi, daļēji demontēts apgaismojums. 

 Veikti koku, krūmu zāģēšanas darbi. 

 Daļēji izbūvēta saturīgā kārta brauktuvei 8. kārtā.  

 Apgaismojuma aizsargcauruļu izbūve – 2. un 8. kārtā. Daļēji izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija objekta 2. 3, 8 kārtā. 

 Ūdensvada izbūve – 2.kārtā. 

 

Kopējās projekta izmaksas ir 19 599 484,55 euro – Kohēzijas fonda finansējums 12 004 303 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 564 527,03 

euro un pašvaldības finansējums 7 030 654,52 euro, t.sk. snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums 791 643,00 euro. 

 Būvdarbu veicējs -SIA “RERE VIDE - HIDROSTATYBA” – 21408419,96 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība - SIA “Firma L4” – 220921,80 euro (ieskaitot PVN); 

 Autoruzraudzība -SIA “3C” - 6352,50 euro (ieskaitot PVN). 

  

 



5.2. “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”. 

 

Projekta mērķis: Samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidojot 

virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un 

uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā. 

Projekta darbības: 

1. Būvdarbi, t.sk.: 

1.1. Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve; 

1.2. Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā: 

1.2.1. Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve; 

1.2.2. Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai. 

2. Būvuzraudzība. 

3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. 

4. Autoruzraudzība. 

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši no 2018.gada 10.aprīļa līdz 2020.gada 9.aprīlim. 

Projekta rezultāti: projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 38 409 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 5 

piesārņotām vietām 5,41 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma 

izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā. 

 



  
 

5.2.1. 2018. gada būvdarbu sezonā paveiktie darbi. 

 

Darbi norisinājās objekta 2.kārtā “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” un daļā no objekta 

3.kārtas “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai”: 

 veikti objekta trases izspraušanas darbi, 

 koku krūmu zāģēšanas darbi, celmu laušana visā objektā, 

 grāvju pārbūves darbi (Slokas ielas teritorija, Zaļā iela), 

 lietus ūdens kolektora un aku izbūves darbi virzienā no Driksas uz Lapskalna ielu, 

 uzsākti caurteku izbūves darbi 1.līnijā un Meiju ceļā. 

 

Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 euro, valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 80 062,50 euro un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 euro. 



5.3. Objekts ”Laika rats 100” laukuma izbūve un labiekārtošana”. 

 

Jelgavā, skvērā Lielajā ielā 38, starp Jāņa Asara un Lielo ielu, gatavojoties Latvijas simtgadei, uzstādīts tēlnieka Kārļa Īles veidoto skulpturālo vides 

objektu “Laika rats 100”. Vides objektā – aplī izkārtoti 10 stilizēti cilvēku tēli un katrs no tiem balsta 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 veidotas no slīpēta 

nerūsējošā tērauda. Uz laukuma iekšu pavērstās plaknes 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, iegravēti attiecīgās desmitgades svarīgākie Jelgavas 

vēsturiskie notikumi Latvijas kontekstā. Objektā ir izveidoti gājēju celiņi, veikti labiekārtošanas darbi- uzstādīti soliņi, velonovietnes, veikti apzaļumošanas 

darbi. Objekts ir izgaismots. 

 

 

 

 

 

 Būvdarbu veicējs SIA “KULK”- 139014,00 euro (tai skaitā PVN); 

 Autoruzraudzība un skulptūru izveide – Kārlis Īle - 70974,00 euro (tai 

skaitā visi nodokļi); 

 Autoruzraudzība – SIA “Arhitektūra un Vide” – 1210 euro (tai skaitā 

PVN); 

 Būvuzraudzība Uldis Silinevičs – 400 euro (tai skaitā visi nodokļi). 

 



5.4. Objekts “Suņu pastaigas laukuma būvniecība Ganību ielā Nr.50, Jelgavā”. 

 

Papildināts 2017. gadā izbūvētais suņu laukums ar labiekārtošanas darbiem - uzstādīti soliņi, velosipēdu turētājs, suņu laukuma iekārtas, informācijas 

stends un iestādīti koki, krūmi un košumaugi. 

 

 Būvdarbu veicējs SIA “Alejas Projekti” - 12019,44 euro (tai skaitā PVN). 

 Būvuzraudzība SIA “Verstis” – 544,50 euro (tai skaitā PVN). 

 

 
 

 

  



5.5. Romas iela posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai. 

 

Romas ielas posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai izbūvēts asfaltbetona segums, trīs ātrumvaļņi, uzklāts horizontālais marķējums, sakārtotas 

ielas nomales un grāvju nogāzes. Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, drenāža un caurtekas atsevišķos ielas posmos. Objektā uzstādītas maksimālā 

braukšanas ātruma ierobežojuma zīmes līdz 30 kilometriem stundā. 

 

 Būvdarbu veicējs SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” - 290 095,00 euro (tai skaitā PVN). 

 Būvuzraudzība SIA “Verstis” - 2964,50 euro (tai skaitā PVN). 

 Autoruzraudzība SIA “Ceļu komforts Rīga” – 2988,70 euro (tai skaitā PVN). 

 

 

 

 

  



5.6. Kapa pieminekļa Kristapam Ludvigam Tečam restaurācija. 

 

2018. gadā tika veikti Kapa pieminekļa Kristapam Ludvigam Tečam, kas atrodas Mīlestības alejā, restaurācijas darbi. Restaurācijas darbu programma 

tika izstrādāta balstoties uz vēsturisko informāciju, veiktajiem apsekojumiem dabā un 2018.gada martā saņemtajiem Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas tehniskajiem noteikumiem. Piemineklis bija sliktā tehniskā stāvoklī, ar konstatētu marmora mehānisku, ķīmisku koroziju, granīta 

postamenta sairšanu. Akmens materiāla plaisāšanu, sadalīšanās gabalos, vara savienojumu izsālījumu un to migrāciju marmora struktūrā. Granīta blokos 

tika konstatētas caurejošas plaisas. 

Iestāde veiksmīgi piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta 

īstenošanai un ieguva līdzfinansējumu 3000 euro apmērā. 

2018.gada 11.jūlijā tika noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AKMENS APSTRĀDES CENTRS AKM” par Valsts nozīmes kultūras 

pieminekļa “Kapa piemineklis Kristapam Ludvigam Tečam” restaurāciju par kopējo līgumcenu 6370,81 euro ar PVN. 

  

 

Galvenie veiktie restaurācijas darbi: 

 objekta demontāža; 

 marmora tīrīšana izmantojot ūdens strūklu; 

 pēc marmora virsmas attīrīšanas no 

netīrumiem un bioloģiskā apauguma, veic 

atsāļošanu no rūsas un vara sāļiem; 

 marmora pielabošana līmējot, enkurojot; 

 marmora virsmas aizsargapstrāde; 

 urnas postamenta akmeņu nomaiņa pret 

jauniem. 

 



5.7. Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas 5.vidusskolas, Aspazijas ielā 20, Jelgavā. 

 

Izbūvēts 1130 m2  publiski pieejams automašīnu stāvlaukums ar betona bruģakmens segumu, kurā iespējams novietot 45 automašīnas (2 vietas 

paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). Izbūvēta jauna iebrauktuve no Aspazijas ielas. Izveidots jauns žogs tuvāk skolas ēkai, kā arī pārcelti vārti 

iebraukšanai skolas teritorijā un izbūvēti papildus vārtiņi gājējiem nokļūšanai skolas teritorijā. 

Lietus ūdens novadīšanai tiks izmantotas mūsdienu tehnoloģijas – zaļie risinājumi. Izveidota ievalka gar Aspazijas ielu, ievalkas konstrukcijā – 10cm un 

26cm biezumā nedrenējošs grunts slānis un drenējoša materiāla slānis. Šāda konstrukcija ļauj izfiltrēt stāvlaukumā nonākušo ūdeni, bet nepieļauj tā tālāku 

nokļūšanu grunts slāņos. Zem nobrauktuves uz skolu ir izbūvēta caurteka un skataka/gūlija. Stāvlaukuma apzaļumošanai iestādītas 8 parastās kļavas un 52 

krūmi. Izbūvēts apgaismojums – 7 jaunas laternas. 

 Būvdarbi - SIA “KULK - 143 600,62 euro (ar PVN 21%) 

 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - SIA „EAE” - 9183,90 euro (ar PVN 21%) 

 Būvuzraudzība – SIA ”Verstis” – 1996,50 euro (ar PVN 21%) 

 

  



5.8. Būvprojekta izstrāde – “Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas atjaunošana”. 

 

Veikta Būvprojekta izstrāde Satiksmes ielas posmam no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas atjaunošanai. 

Būvprojektā paredzēts: 

 Braucamās daļas asfaltbetona seguma atjaunošana. 

 Atsevišķās vietās paredzēta lietus ūdens uztvērēju nomaiņa, pievadu izbūve. 

 Būvprojekta izstrādi veica SIA “3C” – 8470 euro (tai skaitā PVN). 

 

5.9. Velonovietnes izbūve pie dzelzceļa stacijas „Cukurfabrika”, Jelgavā. 

Izbūvēts bruģakmens seguma laukums 70m2 platībā un uzstādīti 20 veloturētāji, pie kuriem ir iespējams novietot 40 velosipēdus. 

 Darbus veica SIA „KULK” – izmaksas 9501,40 euro (ar PVN 21%) 

 

  



5.10. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde rotaļu laukumam Satiksmes ielas 59 iekšpagalmā, Jelgavā. 

 

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēts izveidot divus jaunus smilts seguma rotaļu laukumus, vienu bērniem vecumā no 5-12 gadu vecuma, 

otru bērniem vecumā no 1-8 gadiem. Laukumos paredzēts izvietot piecas jaunas rotaļu iekārtas un katrā laukumā novietot soliņu, atkritumu urnu un 

informācijas stendu. Iecerē tiek risināta arī apgaismojuma izbūve – 3 apgaismojuma stabi un apgaismes kabeļu līnijas izbūve. 

 Būvniecības ieceri izstrādāja - SIA „JLD” – izmaksas 1452,00Eur (ar PVN 21%). 

 

5.11. Betona konstrukciju demontāža Jelgavas 5.vidusskolas teritorijā. 

 

Demontāžas darbu rezultātā, demontēti 56 gab. betona bloki un 200m2 betona segums. 

 Darbus veica SIA „Property SOLUTION”, darbu izmaksas – 11 251,79 euro (ar PVN 21%). 

 

 



5.12. Būvniecības ieceres dokumentācijas „Vingrošanas laukuma paplašināšana Pasta salā” izstrāde un realizācija. 

 

Pasta salā paplašināts vingrošanas laukums, kurā uzstādītas piecpadsmit jaunas vingrošanas iekārtas un ieklāts gumijas flīžu segums 262m2 platībā. 

Objektā uzstādīti divi soliņi, informācijas stends, atkritumu urna. 

 Būvniecības ieceri izstrādāja un būvdarbus veica - SIA “Fixman” – izmaksas 65416,08 euro (ar PVN 21%). 

 

 

 

 

  



5.13. Labiekārtojuma koncepcijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālam Jelgavā. 

 

Kvartāla labiekārtojuma attīstības koncepcija izstrādāta dzīvojamo māju kvartālam – Rīgas iela, Loka maģistrāle, Vecais ceļš, un koplietošanas ceļš 

(no Pērnavas ielas līdz Jelgavas 6.vidusskolai). 

 Koncepcijas izstrādi veica SIA „Arhitektūra un vide” – izmaksas 8712,00 euro (ar PVN 21%). 

 

5.14. Rotaļu iekārtas “Trošu ceļš” nomaiņa Loka maģistrālē Nr.5, Jelgavā. 

 

Demontēta daļa esošā rotaļu kompleksa bojātā iekārta „Trošu ceļš”. Demontētās iekārtas vietā uzstādīta jauna rotaļu iekārta „Trošu ceļš”. Pie iekārtas 

izveidots 1m augsts paaugstinājums, uz paaugstinājuma ieklāts 30m2 gumijas mulčas segums. 

 Darbus veica SIA „FIXMAN” – izmaksas 3794,56 euro ( ar PVN 21%). 

 

  



5.15. Vides objekta „Puķu koks” pamatu izbūve un konstrukcijas uzstādīšana. 

 

Driksas ielas galā pie Studentu teātra ir izbūvēts vides objekts “Puķu koks”. Tika izbūvēta kvadrātveida betona pamatne, kura sastāv no pamatu pēdas 

1700x1700mm un pamatu staba 600x600mm. Vides objekts „Puķu koks” sastāv no metāla detaļām, kas veido objektu koka formā ar galveno balstu un 

septiņiem dažāda garuma „zariem”. Virszemes daļa aizņem 12m2, samontētas un uzstādītas konstrukcijas augstums 5.75m. Pie koka zariem iekarināmi 

četrpadsmit puķu podi.  

 Darbus veica SIA “Alvima” – izmaksas 3255,07 euro (ar PVN21%). 

 

  
 

  



 

5.16. Apgaismojuma pārbūve Krišjāņa Barona ielā no Mātera ielas līdz Uzvaras ielai. 

 

Posmā no Mātera ielas līdz Uzvaras ielai veikta apgaismojuma pārbūve darbu ietvaros izbūvēta 274m gara kabeļu līnija, uzstādīti 13 apgaismojuma 

balsti un 17 jauni gaismekļi. 

 Darbus veica SIA „Mītavas Elektra” - izmaksas 29 694,78 euro (ar PVN 21%). 

 

  
 

  



5.17. Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izstrāde. 

 

Veikta topogrāfiskā uzmērīšana sešiem objektiem: 

  Dobeles šoseja 51 - Mīlestības aleja; 

  Teritorija autotransporta stāvlaukumam pie Jelgavas 5.vidusskolas, Aspazijas ielā 20, Jelgavā; 

  Krišjāņa Barona iela posmā no Mātera ielas līdz Uzvaras ielai; 

  Graudu iela posmā no Miera ielas līdz Graudu ielai 4a; 

   5.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz 5. līnija Nr.35A; Kooperatīva iela līdz Kooperatīva iela 1b; Agroķīmiķu iela un Arāju iela; 

  Mazā Dambja iela, Dobeles šoseja posmā no Mazā Dambja ielas līdz Saldus ielai, Saldus iela posmā no Dobeles šosejas līdz Ērgļu ielai. 

 Topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA „RR Ģeodēzija” – izmaksas 5150,97 euro (ar PVN 21%). 

 

5.18. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde „Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka 

maģistrālei”. 

 

Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija – būvprojekts, ietves izbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei.  

 Projektēšanas darbus veica SIA „3C” - izmaksas 12 826 euro (ar PVN 21%). 

 

5.19. Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai 

piegulošajās teritorijās. 

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksus pasākumus Svētes upes caurplūdes 

atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai pieguļošajās teritorijās, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām u n uzlabojot 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā. Lielupes upju baseinu apgabala plūdu ris ka pārvaldības 

plānā 2016.-2021.gadam (turpmāk-Plāns) Jelgavas pilsēta ir identificēta kā Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas  nozīmes plūdu riska 

teritorija ar lielu varbūtību (10%). Projektā paredzētās darbības atbilst Plāna pasākumu programmā noteiktajam 1.5 pasākumam 

“Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana Jelgavas pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem”, kas 

novērtēts ar augstu prioritāti un noteikts, lai samazinātu applūduma risku Jelgavas pilsētas un piegulošo platību teritorijām . Viens no Eiropas 

Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir “Palielināt labklājību”, kur apakšmērķis ir "Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska 



novēršana un pārvaldība”. Baltijas jūras reģionā ir paredzams, ka klimata izmaiņas būtiski ietekmēs reģionu, it īpaši, tā hid roloģiju. Lai gan 

klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi ir grūti prognozēt, ir skaidrs, ka Baltijas jūra uzsilst ātrāk nekā jebkura cita pasaules jūra. Gaisa 

temperatūra paaugstināsies, daudzviet reģionā mainīsies nokrišņu raksturs un daudzums. Tas palielinās lietus ūdeņu noteci, ka s savukārt 

izraisīs paaugstinātu biogēno vielu izplūdi Baltijas jūrā. Tādejādi Projektā īstenotās darbības sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu 

izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas j ūrā. 

 

Projekta darbības: 

1. Būvdarbi, t. sk.: 

1.1. zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās;  

1.2. virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;  

1.3. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta;  

1.4. novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa. 

2. Būvuzraudzība. 

3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.  

4. Autoruzraudzība. 

 

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēnešu laikā no 2018.gada 11.jūnija līdz 2020.gada 10.jūnijam.  

Projekta rezultāti: tiks uzlabota dzīves kvalitāte 2665 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 1 piesārņotai vietai 

4,05 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņoj uma 

izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.  

 

5.19.1. 2018. gadā veiktās aktivitātes. 

 

Jelgavas pilsētas domes iepirkumu komisija veic atklāta konkursa iepirkumu procedūras. 

Būvdarbi: 

2018.gada 4.oktobrī izsludināts iepirkums Nr.JPD2018/121/AK būvdarbiem „Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana 

piegulošajās teritorijās” trīs daļās: 

1.daļa Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās; 

2.daļa Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai; 

3.daļā apvienojot, Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa. 



Izsludinātais iepirkums tika atvērts 2018.gada 14.novembrī. 1.un 2. daļas iesniegtie piedāvājumi atrodas vērtēšanā, par 3.daļu 2018.gada 28.novembrī 

pieņemts lēmums 3.daļas iepirkumu izbeigt, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 

229.4.apakšpunktu. 

2018.gada 4.decembrī izsludināts jauns iepirkums Nr.JPD2018/160/AK 3.daļas būvdarbiem – Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un 

Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa, piedāvājumu iesniegšana līdz 2018.gada 20.decembrim. 

Būvuzraudzība: 

2018.gada 6.novembrī izsludināts iepirkums Nr. JPD2018/140/AK „Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma 

samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība” trīs daļās: 

1.daļa Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās; 

2.daļa Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai; 

3.daļā apvienojot, Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa. 

Iepirkums atvērts 2018.gada 22.novembrī. 2018.gada 23.novembrī pieņemts lēmums iepirkumu izbeigt, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 

Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1.apakšpunktu. 

2018.gada 3.decembrī izsludināts jauns iepirkums Nr. JPD2018/158/AK „Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu 

apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība” trim daļām, piedāvājumu iesniegšana līdz 2018.gada 19.decembrim. 

 

 Kopējās izmaksas ir 2 100 900,00 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 euro, valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums 236 351,25 euro. 

 

  



5.20. Asfaltbetona seguma izbūve Atmodas ielā no Ganību ielas līdz PII “Kāpēcīši”, Jelgavā. 

 

Ielas klātne profilēta, ieklāts ģeorežģis un nesaistīts minerālmateriāls. Virs minerālmateriāla kārtas ieklāts asfaltbetons divās kārtās. Krustojumos pie 

Ganību ielas un Ošu ceļa izvietoti ātruma ierobežojuma (30 km/h) zīmes un posma vidū izbūvēts ātrumvalnis, uzlabojot gājēju pārvietošanos atjaunotajā 

ielas posmā. Lietus ūdens atvadei darbojas esošie grāvji, kuri pārtīrīti. Pie pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” izbūvēta divi gājēju celiņi ar betona 

bruģakmens segumu. 

 Darbus veica SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” - izmaksas 105 133,21 euro (ar PVN 21%). 

 Būvuzraudzība SIA „Verstis” – izmaksas 2 238,50 euro (ar PVN 21%) 

 Projekta izstrāde un autoruzraudzība SIA „3C” - 3 569,50 euro (ar PVN 21%) 

 

 

 

 



5.21. Drenāžas izbūve Meža kapu teritorijā. 

 

Bauskas ielā 12C, Jelgavā veikta Meža kapu teritorijas paplašināšana. Projekta realizācijas ietvaros tika veikta iztrūkstošās grunts pievešana un 

izlīdzināšana, drenāžas aku un tīklu izbūve un uzstādītas ūdens ņemšanas vietas akas. Veikti arī labiekārtošanas darbi – celiņu un brauktuves izveide, 

iestādīti koki un košumkrūmi un izveidotas zaļās zonas. Meža kapsētas paplašināšanu plānots turpināt arī nākotnē. Esošā kapu teritorija paplašināta par 

vienu hektāru, kas ļaus ierīkot apmēram ~700 jaunas kapavietas. Paplašinātajā kapsētas teritorijā paredzētas arī divas saimnieciskā ūdens ņemšanas vietas. 

Veikti arī piebraucamā ceļa būvniecības darbi jaunajā kapsētas daļā. 

 Darbus veica - SIA „KULK” - izmaksas 61 856,35 euro (ar PVN 21%). 

 

  
 



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; 

 5 km (2%) ar bruģakmens segumu; 

 3 km (1%) grunts bez seguma. 

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

6.1. Jelgavas pilsētas ielu un ietvju asfaltbetona bedrīšu remonts. 

Ielu asfaltbetona bedrīšu remonts, izmaksas 202897 euro. 

Bedrīšu remonts veikts Jelgavas pilsētas ielām ar asfaltbetona segumu 100 km garumā un 11710 m2 apjomā. 

Pielietotās asfaltēšanas tehnoloģijas: 

 bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 432m2; 

 bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 8381m2; 

 bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju ziemas periodā – 31m2; 

 bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, ziemas periodā – 1393m2; 

 asfalta bedrīšu remonts pēc pilnās asfaltēšanas tehnoloģijas – 1018m2; 

 vienlaidus asfaltbetona ieklāšana – 450m2; 

 plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku no 3mm līdz 30mm – 54m. 

 

 Maija ielas posma vienlaidus seguma atjaunošana – 8655 euro; 

 Emīla Dārziņa ielas posma vienlaidus asfaltbetona seguma atjaunošana – 9334 euro; 

 Draudzības ielas vienlaidus asfaltbetona seguma atjaunošana – 1525 euro; 

 Kungu iela (Nr.1.-Nr.5.) vienlaidus asfaltbetona seguma atjaunošana – 2013 euro; 

 Dzelzceļnieku ielas vienlaidus asfaltbetona seguma atjaunošana, nomaļu piebēršana – 14882 euro; 

 Ietvju asfaltbetona remontdarbi 158 m2 (Uzvaras iela, Blaumaņa iela, Loka Maģistrāle, Helmaņa iela, Pērnavas iela) – 5149 euro. 



  
Maija iela Draudzības iela 

  
Dzelzceļnieku iela Tērvetes iela 



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 370 m2, kopējās izmaksas 9444 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 – 460 m2, kopējās izmaksas – 11 420 euro. 

6.4. Iekšpagalmu ceļu remonts. 

Iekšpagalmu ceļu remonta kopējais apjoms 760 m2, kopējās izmaksas – 18919 euro. 

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, Krišjāņa Barona 3 iekškvartāla ceļš, Katoļu – Driskas ielas iekškvartāla 

ceļš, Uzvaras iela 8 iekškvartāla ceļš. 

  



6.5. Jelgavas pilsētas grants seguma ielu uzturēšana. 

Jelgavas pilsētas ielu brauktuvju uzturēšanas kopējās izmaksas 94 426 euro. 

 

Brauktuvju uzbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu – 2453m3. 

Jelgavas pilsētas ielas ar grants segumu – Pumpura iela, 1.līnija, 2.līnija, 3.līnija, Malkas ceļš, Vangaļu ceļš, Miezītes ceļš, Parka iela, Alkšņu iela, 

Rubeņu ceļš, Klijēnu ceļš, Bērzu ceļš, Strautu ceļš, Rogu ceļš, Būriņu ceļš, Ganību iela, Atmodas iela, Zīles ceļš, Birzes iela, Kārklu iela, Turaidas iela, 

Zālītes iela, Salnas iela, Viršu iela, Rudzu iela, Graudu iela, Zirgu iela, Zvaigžņu iela, Krovalda iela, Avotu iela, Stadiona iela, Vecais ceļš, Viestura iela, 

Bebru ceļš, Sprīdīšu iela, Brigaderes, Draudzības iela, Rožu iela, Loka iela, Augstkalnes iela, Ziedoņa iela, Ošu ceļš, Ozolu ceļš, Rosmes iela, Lapskalna 

iela, Jaunais ceļš. 

 

 

 
Ganību iela Rosmes iela 



6.6. Ielu greiderēšana. 

Pilsētas ielu ar grants segumu uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiek veikta ielu greiderēšana. 2018.gadā greiderēti 1378 pārgājiena kilometri, 

kopējās izmaksas 48571 euro. 

Greidera izmantošana dažādiem darbiem – 98 m/st. 

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. 

6.7. Nomaļu uzturēšana. 

Kopējās izmaksas – 29500 euro 

Nomaļu uzbēršana ar šķembām – 404 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, Klijēnu ceļš, Strazdu iela); 

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni –  331m3. 

 

6.8. Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošana. 

Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošanas ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros darbi veikti, izmaksas 87088 euro: 

 Meiju ceļš: ietves izbūve (no Nr.26 līdz Nr.46) 300 m2, izmaksas - 18144 euro; 

 Vaļņu ielas ietves (no Nr.10 līdz Pētera ielai) bruģēšana 228 m2, 14601 euro; 

 Asteru ielas ietves (Dambja-Māras) bruģēšana 489 m2, 36479 euro; 

 Skolotāju ielas ietve (Dambja-Skolotāju 3) apmales, segums 110 m2, 10341 euro; 

 Sakņudārza ielas ietve (Nr.5- Dambja) 86 m2 – 7523 euro; 

 Aspazijas ielas ietve un autobusa pieturvietas platformas nobruģēšana 181 m2, 12815 euro. 

 

 

 



  

 

Asteru iela posmā no Dambja ielas līdz Māras ielai  Meiju ceļa ietve Aspazijas iela ietves seguma atjaunošana un pieturvietas nojumes izbūve “Asteru iela” 

 

 

6.9. Ziemas dienests. 

Ziemas ielu ikdienas uzturēšanas darbos izlietoti 309 994 euro. 

Sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (mitro sāli, smilts/sāls maisījumu) uz Jelgavas pilsētas ielām veikta: 

 Ielas attīrīšana no irdena sniega – 977 pārg.km; 

 Sniega izvešana – 590 m3; 

 Laukumu attīrīšana no sniega – 275 stundas; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu  - 1265 pārg.km; 

 Slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā – 180 pārg.km; 



 Slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot 0,5m3 uz 1 km 3.5 m platu joslu – 435 pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg uz 1 km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no irdena sniega – 

2942 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 – 

3531 pārg.km; 

 Slīdamības samazināšana ar rupjgraudainas smilts kaisīšanu (0,3 m3/km) 3,5 m platu joslu – 144 pārg.km 

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

 

6.10. Grants seguma ielu atputekļošana. 

Jelgavas pilsētas grants seguma ielas vienu līdz divas reizes sezonā tiek atputekļotas. Kopējais atputekļotais laukums 160 000 m2, izmaksas  38284 

euro. 

 

 
Augstkalnes iela 

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. 

 



6.11. Ielu mehanizētā tīrīšana. 

Jelgavas pilsētas ielas ar asfalta segumu un ceļa apmale regulāri tiek koptas pielietojot mehanizēto tīrīšanu, kopējās izmaksas 65696 euro: 

 Ielu mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu – 1021 pārg.km; 

 Pavasara pirmā tīrīšana – 81 pārg.km. 

 

6.12. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Jelgavā. 

2018. gadā Jelgavas ielās atjaunoti horizontālie apzīmējumi, kuru kopējais laukums – 5345 m2. Kopējās izmaksas 96229 euro. 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu mehanizēti – 2271 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu mehanizēti – 900 m2; 

 Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu nemehanizēti – 2174 m2. 
 

6.13. Dažādi darbi.  

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

izmaksas 29572 euro; 

 Segumu sakārtošana pēc CSNG – tranzīta un maģistrālās ielas – 100 vietas; 

 Kaltā bruģakmens seguma izbūve ar smilts piebēršanu – 9 m2; 

 Betona bruģa seguma izbūve, remontdarbi – 24 m2; 

 Lietota betona bruģa seguma izbūve – 194 m2; 

 Granīta laukakmeņu izbūve – 58 m2; 

 Jaunu ielu apmaļu izbūve – 802 m; 

 Jaunas ietves apmales iebūve uz betona pamata – 1395 m; 

 Betonēšanas darbi (Dzelzsbetona plātņu remontdarbi) – 13 m3; 

 Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10cm – 1698 m2; 



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

demontāža u.c.) – 1149 c/st; 

 Ekskavatora izmantošana dažādiem darbiem – 452 m/st; 

 Kravas auto izmantošana - 447 m/st; 

 Asfalta demontāža – 2493 m2; 

 Stāvvietas izbūve pie PII "Rotaļa", Zvaigžņu iela – 3172 euro. 

 

  
Zvaigžņu iela pie PII “Rotaļa”, autostāvvietas uzbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu Velonovietnes uzstādīšana pie Jelgavas 4.sākumskolas 

 

  



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

Kopējās satiksmes organizēšanas līdzekļu uzturēšanas izmaksas 2018. gadā bija 80709 euro. 

 

 

 ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 125 gab.; 

 balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 5 gab.; 

 ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 252 gab.; 

 ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles – 10 gab.; 

 gājēju barjeru iztaisnošana – 42 m; 

 ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana – 6 m; 

 ceļa zīmju mazgāšana – 29 gab.; 

 saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā – 40 gab.; 

 saliekta balsta iztaisnošana – 103 gab.; 

 ceļa zīmes demontāža no esoša balsta – 135 gab.; 

 

 ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru uzstādīšana – 9 m; 

 signālstabiņu uzstādīšana – 60 gab.; 

 signālstabiņu demontāža – 33 gab.; 

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

 tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana –  21 gab.; 

 tērauda norobežojošo ķēžu posmu uzstādīšana –  35 m; 

 pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža – 546 gab.; 

 ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana – 263 gab.; 

 ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu – 100m; 

 ceļa zīmju demontāža ar balstu – 41 gab.; 

 brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana – 7 gab.; 



 

 gājēju barjeru uzstādīšana – 45 m; 

 priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana – 7 gab.; 

 aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana –  47 gab.; 

 rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana – 9 gab.; 

 norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana – 47 gab.; 

 vertikālie apzīmējumu uzstādīšana – 9 gab.; 

 informācijas zīmju uzstādīšana – 1 gab.; 

 papildzīmju uzstādīšana – 74 gab.; 

 vadstatņu uzstādīšana un noņemšana – 86 gab; 

 atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām – 56 gab.; 

 

 ātruma slāpētāju uzstādīšana – 26 m; 

 ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu – 56 gab. 

 

 

Norādes zīmes un ielu nosaukuma plāksnītes – 2801 euro. 

 

  



6.15.  Autobusa pieturvietu modernizācija 

Autobusu pieturvieta "Romas krogs" uz Lietuvas šosejas – 5925 euro; 

Autobusu pieturvieta “Asteru iela” uz Aspazijas ielas – 2359 euro; 

Autobusu pieturvieta uz Paula Lejiņa ielas un autobusu pieturvieta “Ganību iela” uz Satiksmes ielas – 2674 euro. 

 

  
 

 



7. Elektrotīklu uzturēšana. 

7.1. Ielu apgaismojums. 

Ielu apgaismojuma uzturēšanai izpildīti darbi par kopējo summu – 146 511,07 euro: 

 Pabeigta projekta „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Romas ielā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai un Laimas ielā, Jelgavā” realizācija. Uzstādīti 

25 apgaismojuma balsti un veikta kabeļa līnijas izbūve AXMK 4x35 ar kopējo garumu 1 038 m – 3 990,27 euro; 

 Realizēts projekts „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Krišjāņa Barona iela posmā no Mātera ielas līdz Uzvaras ielai, Jelgavā”. Projekta ietvaros 

ir uzstādīti 13 apgaismojuma balsti un veikta kabeļa līnijas izbūve AXMK 4x35 ar kopējo garumu 324 m – 26 959,06 euro; 

 Daļēji realizēts projekts „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 5.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Pambakaru ceļam, Jelgavā” – 2243,34 euro; 

 Demontēti 63 apgaismojuma balsti – 3 433,01 euro; 

 Uzstādīti 25 apgaismojuma balsti – 11 030,52 euro; 

 Nomainīti 82 gaismekļi un prožektori (no tiem 37 ir atkārtoti izmantojami gaismekļi) un 2 parka tipa plafoni – 21 050,65 euro; 

 Nomainītas 355 Na gāzizlādes spuldzes, 63 ekonomiskās spuldzes parkos – 18 920,26 euro; 

 Veikta piekarkabeļa līniju izbūve kopējais garums 1 736 m– 11 825,55 euro; 

 Nomainītas 9 kabeļu sadalnes, uzstādīti 3 jaunie apgaismojuma vadības bloki, nomainīti 9 gaismekļu vadības bloki - 10 568,33 euro; 

 Tika veikta regulāra ielu apgaismojuma vadības punktu tehniska apkope un nodrošināta ielu apgaismojuma vadības sistēmas darbība, 

apgaismojumu līniju apsekošana, apgaismojuma balstu taisnošana, apgaismojuma balstu vāku nomaiņa, bojājumu novēršanā – 16 622,33 euro; 

 Tika veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa, remonts un jaunu līniju izbūve, kopējais garums 892 m – 19 867,75 euro. 

 



7.2. Apgaismojuma tīkla galveno uzturēšanas darbu saraksts. 

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

1. 

Uzlabots apgaismojums pie gājēju pārejām Tērvetes 

ielā pie Nr.70, Meiju ceļā pie Tehnoloģiju vidusskolas, 

Traktoristu ielā pie krustojuma ar Lidotāju ielu, 

Ūdensvada ielā pie krustojuma ar Mātera ielu, 

Akadēmijas ielā pie krustojuma ar Sudrabu Edžus ielu, 

Mātera ielā pie iebrauktuves autoostā. 

Ir uzstādīti 5 apgaismojuma balsti un 6 gaismekļi 7 255.36 

2. 
Remontdarbi Bērzu ceļa posmā no Veca ceļa līdz 

Vecais ceļš Nr.23 
Rekonstruētā 278 m gara apgaismojuma līnija 2 306.76 

3. 
Remontdarbi Pētera iela posmā no Zirgu ielas līdz 

Raiņa ielai 

Rekonstruētā 611 m gara apgaismojuma līnija, 

nomainīts 1 apgaismojuma balsts 
4 856.09 

4. 
Avārijas balstu demontāža Loka maģistrāles-Rīgas 

ielas-Pērnavas ielas pagalmā 
Demontēti 24 apgaismojuma balsti 2 150.41 



5. 
Remontdarbi Veca ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz 

Institūta ielai 
Rekonstruētā 520 m gara apgaismojuma līnija 3 713.08 

6. 
Gājēju tuneļa pie Driksas tilta apgaismojuma 

atjaunošana 
Izbūvēts 25 m gara tuneļa apgaismojums 5 678.55 

7. 
Remontdarbi Pērnavas iela posmā no Veca ceļa līdz 

Bērzu ceļam 
Rekonstruēta 333 m gara apgaismojuma līnija 8 568.66 

 

  



 

 

Ielu apgaismojuma darbības laiks - 3 936 stundas, kas atbilst normālam ielu apgaismojuma darbības režīmam. 
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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 kopēja apgaismojuma punktu skaita pieaugumu. Kopējais 

ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa samazinājums 2018. gadā no gaismu emitējošo diožu gaismekļu ievešanas sastāda 418 903 kWh. 

Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas - 372 706,65 euro. 

Publisko pasākumu pieslēgumu punktu elektroenerģijas izmaksas - 37 949.75 euro. 
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7.3. Luksoforu uzturēšana. 

Kopējās luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 218 710,68 euro (ieskaitot elektroenerģijas izmaksas). 

Pašlaik Jelgavas pilsētā darbojas 53 luksoforu objekti, no tiem 45 luksoforu objekti 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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Luksoforu elektroenerģijas izmaksas 2018. gadā ir 17 658.24 euro. 

Bojājumu novēršanas darbu izmaksas 2018. gadā ir 19 455.66 euro. 

Papildus tika veikti sekojoši darbi: 

 Signālgalvu nomaiņa pret LED signāl galvām sekojošos objektos Rūpniecības ielas – Mātera ielas krustojums, Rūpniecības ielas – Pulkveža 

Oskara Kalpaka ielas krustojums, Rīgas ielas – Izstādes ielas krustojums – 12 196,80 euro; 

 Gājēju luksofora izbūve Pasta ielā pie Krišjāņa Barona ielas – 9 679,98 euro. 



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. 2018. gadā tiltu ikdienas 

uzturēšanai un remontdarbiem izlietoti 62494,06 euro. 

 Ikgadējie uzturēšanas darbi (margu labošana, kāpņu stiprinājumi labošana, betonēšana, konusu attīrīšana, ūdens atvadu tīrīšana) 4563,05 euro; 

 
 Bāra ceļa, Romas ielas un Bauskas ielas tiltu galveno inspekciju veikšana 1197,90 euro; 

 Baložu tilta balstu projekta izstrāde un betonēšanas darbi 20862,53 euro; 

 



 “Mītavas” tilta vanšu spriegumu speciālā inspekcija 28798 euro; 

 
 Bāra ceļa tilts pār Svētes upi 2 avārijas darbi 7072,58 euro. 

 

8.2.  Vaļējo sistēmu apsaimniekošana. 

Meliorācijas sistēmas uzturēšanai 2018. gadā izlietoti 183887,83 euro. 

 Darbu ietvaros veikta grāvju apauguma likvidēšana 18020 m2 apjomā (Nameja ielā, Riekstu ceļā, Žagaru ceļā, Putnu ielā, Kārklu ielā, Bauskas 

ielā, Celtnieku ielā, Liepu ielā, Meža kapu un Miera kapu teritorijās); 



 Caurteku nomaiņa un vaļējas sistēmas uzturēšana - DN300 426 m, DN400 71 m. 

 Meliorācijas darbi tika veikti Vidus ielā posmā no Nr.21 līdz Sargu ielai, Atmodas ielā, Ganību ielā, Aviācijas ielā, Alkšņu ielā, Spāru ielā, 

Robežu ielas posmā no Nr.27 līdz Bērzu ceļam, Tērvetes ielas posmā no Gulbju ielas līdz Palienas ielai, Sapņu ielas posmā no Nr.11 līdz Nr.21, 

5.līnija, Zemītes 1.līnija novadgrāvja atjaunošana līdz Rudzu ielai, Līgas ielas posmā no Bebru ceļa līdz sniega ielai, Lietuvas šoseja, Indrānu 

iela, Gaismas iela, Strautu ceļā, Rīgas ielā posmā no Nr.43a līdz Aroniju ielai posmā no Olaines ielas līdz Rīgas ielai Nr.34., Viskaļu ielā caurtekas 

nomaiņa, Vīksnas ielā ceļa grāvja izbūve, Kungu ielas posmā no Ceriņu ielas līdz Filozofu ielai, Bauskas ielā, Dārza ielā posmā no Jēkaba ielas 

līdz Tērvetes ielai, Stadiona iela, Pūra un Ķiršu ceļā, Līču iela, Apšu iela, Gundegas iela posmā no Nr.1 līdz Brigaderes ielai, Lāču iela, Parka 

iela, Rūpniecības iela, Staļģenes iela, Kārļa ielā, Zaļā iela, Miera kapu teritorijas nosusināšana. 

Vidus iela Ganību iela 

Vīksnas iela pirms darbiem Vīksnas iela pēc darbiem 



Kungu iela pirms darbiem Kungu iela darbu laikā 

Bauskas iela pirms darbiem 
Bauskas iela pēc darbiem 

Gundegas iela Miera kapsētas nosusināšana 

 



 Projektu realizācijas ietvaros veikti meliorācijas darbi Druvienas ielas posmā no Strautnieku ielas līdz Rudzu ielai, Sargu ielas posmos no Nr.2 

līdz Platones ielai un no Vizbuļu iela līdz Ķeguma ielai, Ķegumu ielas posmā no Ruļļu ielas līdz Loka ielai un Graudu ielas posmā no Nr.4 līdz 

Miera ielai. 

 

Druvienas iela Sargu iela 

Sargu iela no Vizbuļu iela līdz Ķeguma ielai 

 
Graudu iela 

 



8.3. Ūdens zāļu pļaušana pludmalēs un krastos. 

Ūdenszāļu pļaušana Lielupes upes krasta peldvietu zonās 4984,06 euro. 

8.4. Upju krastu uzturēšana. 

Bojas - 537,30 euro. 

Lielupes krasta zonas sakārtošana uz svētkiem - 7902,12 euro. 

 

 

8.5. Dabas resursa nodokļa finansējums. 

Kopējais dabas resursu nodokļa finansējums – 17759 euro, izlietots šādiem darbiem: 

Vides piesārņojuma novēršanai un mazināšanai: 

 Sūknētavu un notekūdeņu analīžu pārbaude 724,64 euro; 

 LK kolektors Saldus-Atmodas ielas lietus ūdens kanalizācijas remontdarbi 99,7 m kopgarumā 27517 euro; 



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

pārslēgšana Sarmas ielā 4, Sarmas ielā un Mazajā ceļā un Pērnavas ielā 12, 14, 20 - 9000 euro. 

 

Sarmas iela Pērnavas iela 20 

 

8.6. Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana. 

Jelgavas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu, notekūdeņu iekārtu apsaimniekošanā izlietots 117445,63 euro, tai skaitā elektrības patēriņš - 

40920,12 euro. 

Veikta teritorijas pļaušana gar sūknētavām 16 400 m2 apjomā, un citi uzturēšanas darbi: Kameņu ielas LKS līmeņu devēju nomaiņa, Tērvetes ielas 

LKS sūkņa remonts, Pulkveža Oskara Kalpaka ielas LKS sūkņa remonts, Peldu ielas LKS sadalnē frekvenču pārveidotāja dzesēšanas ventilātora nomaiņa 

u.c. 

 



8.7. Dažādi darbi. 

 Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā – 9573,45 euro;  

 Pilsētas brīvkrānu apsaimniekošana – 277,62 euro; Iztērēts 104m3 - 93,13 euro. 

 Strūklaku apsaimniekošana, tai skaitā - 8064,82 euro elektrības patēriņš - 14530 euro. 

 

8.8. Segto sistēmu apsaimniekošana. 

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu sistēmas uzturēšanai 2018.gadā izlietoti – 222762 euro: 

 Tīklu skalošana, tai skaitā 2367 gūliju, to pievadu, aku un kolektoru tīrīšana; 

 Gūliju uzturēšana - 3 gab. restes uzlikšana, 15 gab. gūliju regulēšana, 22 gab. gūliju nomaiņa, 2 gab. demontāža, 8 gab. izbūve; 

 Cauruļvadu uzturēšana, nomaiņa, izbūve - PP Dn150 123 m, PP Dn200 85 m, PP Dn250 142 m, PP Dn300 73 m, PP Dn400 3 m; 

 Aku uzturēšana – 39 gab. regulēšana, 21 gab. nosegšana, 31 gab. pārsedžu un 23 gab. grodu nomaiņa, 46 gab. vāku nomaiņa; 

 15 aku vāku blīvju nomaiņa; 

 TV inspekcijas veikšana 420 m garumā Satiksmes ielā, Driksas ielā, Vecpilsētas iela; 

   



 Pašvaldības pārziņā esošo iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana, tai skaitā iegruvumu likvidēšana: Meiju ceļā 18 un 28, Brīvības 

bulvārī 39, Driksas ielā 1, Mātera ielā 31, Aspazijas ielā 29, 4.līnijā 3, Uzvaras ielā 4, Pērnavas ielā 17. Kopējās izmaksas – 7927,39 euro; 

 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi, tai skaitā: Institūta ielas lietus ūdens kanalizācijas spiedvada izlaides vietas pieslēgšana 

pie grāvja, nogāzes nostiprināšana, bojātā cauruļvada atvienošana, 8539,82 euro; Pērnavas ielā pie Nr.20 gūlijas pievada atjaunošana , 8539,82 

euro, Meiju ceļš pret Nr.9 iebrauktuvi akas izbūve un pievienojums pie lietus kanalizācijas tīkla, 3513,97 euro, Zirgu ielā pret Nr.5 lietus 

kanalizācijas remonts, 4844,19 euro, Egas iela posmā no Nr.15 līdz Sakņudārza ielai LK aku vāku nomaiņa, 5719,54 euro, Lapskalna iela pirms 

Nr.3 kolektora remonts, 1172,34 euro, Filozofu ielas un Kļavu ielas krustojumā kolektora remonts, 8876,90 euro, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 

un Svētes ielas krustojums (iegruvuma norobežošana un likvidēšana, gūlijas pievada atjaunošana, kolektora skalošana) 1446,66 euro; 

 Ielu kanalizācijas lūku regulēšanas/nomaiņas un aku remontdarbi, sadarbībā ar SIA “Jelgavas Ūdens” tika veikti Dobeles šosejas posmā no 

Atmodas ielas līdz Māras ielai, Rūpniecības ielas posmā no Mātera ielas līdz Tērvetes ielai, Blaumaņa ielā, Savienības ielā 2, Tērvetes ielas 

posmā no dzelzceļa līdz Nr. 79, Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojumā, Pulkveža Brieža ielā. Kopējās izmaksas – 24812 euro. 

 



9. Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana. 

9.1. Pilsētas dobes. 

Dobēs tika iestādītas 70640 vasaras puķes ar kopējām izmaksām – 32990,65 euro. 

Tika uzturēti (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) vides objekti 8 gab. - 3758,26 euro. 

  

  



  

  

 

 

 

 



9.2. Puķu podi. 

Puķu podos iestādītas 4388 vasaras puķes. Tika uzstādīti 123 puķu podi apgaismojuma stabos un 239 gab. apstādīti uz zemes stāvošie podi. 

 Podu uzturēšana (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) – 35010,14 euro. 

 Driksas ielā tika uzstādīts puķu statīvs ar septiņu puķu podu komplektu– 9462,20 euro. 

 

  

 

9.3. Zāliena uzturēšanas darbi. 

 Parki un izglītības iestādes (354.44 ha) – 51577,82 euro;  

 Pārējie zālieni (783.64 ha) – 33545,55 euro; 

 Ielu malas (1542.69 km)-69103,58 euro; 



 Neapsaimniekoto teritoriju pļaušana (65.65 ha)- 9586,27 euro. 

9.4. Rotaļlaukumu uzturēšana. 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskajā teritorijā ir 20 rotaļlaukumi, to ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 5717,25 euro. 

 Tika veikta rotaļu ierīču tehniskā stāvokļa inventarizācija 19 laukumiem- 1038,18 euro. 

 Regulāri tiek rotaļu ierīcēm veikta tehniskā apkope un salauzto lietu nomaiņa.- 2428,47 euro. 

 Katru pavasari rotaļlaukumus un volejbola laukumos veic esošo smilts noņemšanu 218 m3 un seguma atjaunošanu ar smiltīm 220 m3. Smilšu 

izlīdzināšana rotaļlaukumos un volejbola laukumos – 5840,66 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 tika iztīrīta Lielupes upes gultne 7 500 m2 platībā Krasta ielā 9 un Pasta salā. 

Kopējās izmaksas. 2495,63 euro. 

 

 

10. Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana. 
 

 Veikta skulptūru ikgadējā mazgāšana, 1110 euro; 

 Veikta Alunāna pieminekļa virsmas apstrāde ar aizsargpārklājumu, 10648 euro; 

 Veikta šuvju atjaunošana J.Čakstes piemineklim, 2190 euro; 



 Zālītes ielas Ebreju genocida upuru pieminas vietas remontdarbi 890 euro; 

 Veikta Jāņa Čakstes pieminekļa piegulošas teritorijas betona bruģakmens seguma un soliņu virsmas tīrīšana, 1839 euro; 

 Veikti skulpturālo veidojumu „Konrāds” un „Hercogs Bīrons” virsmas attīrīšana un apstrāde ar aizsargpārklājumu, 1391 euro; 

 Šamota skulptūru pamatņu izveide, skulptūru uzstādīšana un izgaismošana, 3952 euro; 

 Koka skulptūras izveide un uzstādīšana koka skulptūru simpozija "Balti" laikā, 2672 euro; 

 Vides objekta "Laika rats" - Latvijai 100 būvniecības darbi, 90847 euro; 

 Valsts nozīmes mākslas pieminekļa “Kapa piemineklis Kristapam Ludvigam Tečam” restaurācija, 7167 euro. 

 

 

 

 



11. Pilsētas pasākumu vizuālais noformējums un tehniskais nodrošinājums. 

Kopējās pilsētas pasākumu vizuālā noformējuma un tehniskā nodrošinājuma izmaksas 380 741 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. 

2018. gadā izgatavoti un iegādāti jauni pilsētas svētku dekori – 51 705 euro: 

 Pilsētas svētku dekori "Vainags" ar apdari Līgo svētku  un Valsts svētku tēmā–Hercoga Jēkaba laukums, Jāņa Čakstes bulvāris, Mātera iela 

– 21520 euro; 

 Latvijas valsts karoga apgaismes balstu dekori 6196, euro; 

 Izgatavoti Lieldienu dekori – Driksas iela, 1378 euro; 

 Izgatavoti Lieldienu dekori – Driksas iela, 1378 euro; 

 Izgatavoti mobilie karoga turētāji 1150 euro; 

 Iegādātas LED virtenes 3343 euro; 

 Izgatavotas metāla kājas egļu noformējuma grupu izveidei 1180 euro. 

 

    



12. Dzīvnieku uzturēšanas uzraudzība. 

12.1. Dzīvnieku ķeršana un nogādāšana izolatorā. 

 Plānveida bezsaimnieku kaķu izķeršanā noķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti 82 kaķi. Kopējās izmaksas 2977 euro.  

 Plānotās bezsaimnieku kaķu sterilizācijas veikšanai tika izķerts un nogādāts uz mītnes vietu 21 kaķis. Kopējās izmaksas 1649 euro. 

 Neplānotajā kaķu, suņu un citu dzīvnieku izķeršanā noķerti 53 suņi. Kopējās izmaksas 2278 euro. 

 Sniegta veterinārmedicīniskā palīdzība klaiņojošiem un savvaļas dzīvniekiem, kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī: 68 kaķiem, 18 suņiem, 

citiem klaiņojošiem dzīvniekiem svarā līdz 5 kg 4 gab., citam klaiņojošam dzīvniekam svarā virs 5 kg 1 gab., savvaļas ievainotiem 

dzīvniekiem svarā līdz 5 kg 10 gab., savvaļas ievainotiem dzīvniekiem svarā virs 5 kg 1 gab. Kopējās izmaksas 4542 euro. 

 Mirušo dzīvnieku savākšana: 14 suņi, 100 kaķi, 52 dzīvnieki svarā līdz 5 kg, 46 dzīvnieki svarā virs 5 kg. Kopējās izmaksas 5482 euro. 

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

Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti 54 suņi, 206 kaķi un 5 citi klaiņojošie dzīvnieki (noķerto klaiņojošo dzīvnieku 

izmeklēšana, izmitināšana, uzturēšana, eitanāzija, un kremācija). Kopējās izmaksas 14 947 euro. 

 

  



13. Mežu un pilsētas apstādījumos esošo koku apsaimniekošana. 

13.1. Pilsētas koki. 

 Novākti 233 nevēlami, bīstami, traucējoši koki, veikta traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana pie brauktuvēm, ietvēm un ceļa zīmēm – 

35188,00 euro; 

 Veikta ielu apstādījumos un parkos esošo koku celmu izfrēzēšana, kopskaitā 101 celms –3497,00 euro; 

 Ielu un parku, skvēru apstādījumi papildināti ar 36 jauniem kociņiem – 10087,49 euro; 

 Veikta ielu apstādījumos augošo 534 pieaugušo koku vainagu veidošana –10787,49 euro; 

 Veikta jauno kociņu kopšana - atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma iestrāde, laistīšana un vainagu kopšana – 2715,2 euro. 

 



13.2. Pilsētas meži. 

 Pašvaldības mežos veiktas sastāva kopšanas cirtes un pameža izzāģēšana ar kopējo platību 6,2 ha – 796 euro; 

 Sagatavots cirsmu fonds 1369,13 m3 koksnes un pārdots cirsmu izsolē - 42 500 euro; 

 Veikta meliorācijas grāvju un grāvju trašu apauguma novākšana Siliņu-Viskaļu, Lediņu un Šūmaņu mežos 10,00 ha – 1850 euro; 

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

10,00 ha – 1600 euro; 

 Veikta pašvaldības mežu inventarizācija Siliņu-Viskaļu un Šūmaņu mežiem – 3548,23 euro. 

 

 



14. Kapsētu apsaimniekošana. 

Iestāde apsaimniekoto 13 kapsētas un piemiņas vietas. Meža kapsētā ir iespējams ierīkot jaunas ģimenes kapavietas. Septiņās kapsētās – Bērzu, 

Zanderu, Norauku, Baložu, Miera, Romas un Kalnakroga apbedījumi tiek veikti jau esošajās kapavietās. Staļplača kapsēta ir slēgta jauniem apbedījumiem. 

 

Kapsētu uzturēšanas darbu ietvaros: 

 turpinās Romas, Miera un Kalnakroga kapsētu informācijas digitalizācija; 

 veikta kapsētu informāciju stendu aktualizācija; 

 veikta koku kopšana Meža, Baložu, Miera un Kalnakroga; 

 veikts Meža kapsētas centrālā ceļa remonts; 

 uzstādīts aku aprīkojums astoņām akām Meža, Kalnakroga, Bērzu un Zanderu kapsētās; 

 uzstādīts nožogojums atkritumu tvertnei Meža kapsētā; 

 turpinās Meža kapu teritorijas paplašināšana. 

 
Jelgavas pilsētas kapsētās 2018. gadā apbedīti 708 mirušie (2017.gadā - 687 mirušie). 

Kapsētas 

nosaukums 

Norauku Zanderu Bērzu Meža Baložu Miera Romas Kalnakroga 

Mirušo skaits 11 122 317 137 99 8 10 4 

 

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

