
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” 2021. 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). 

 

1.1. Iestādes 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. 

 

1.2. Iestādes uzdevumi. 

 

 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: 

 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. 

 

1.3. Izmaiņas Iestādes funkcijās un uzdevumos 2021. gadā. 

 

2021. gadā veikta Iestādes nosaukuma maiņa uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” un aktualizētas ziņas Uzņēmumu 

reģistrā, ievērojot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. jūlija rīkojuma Nr. 202-ri “Par pašvaldību nosaukumiem un ziņu 

aktualizēšanu Uzņēmumu reģistrā” nosacījumus. 

  



1.4. Iestādes ieņēmumi un izdevumi 2021. gadā. 

 

Iestādes darbības nodrošināšanai un deleģēto funkciju veikšanai 2021. gada budžetā apstiprināti ieņēmumi 7 704 685 euro t.sk.: 

 nenodokļu ieņēmumi 8600 euro; 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 49 240 euro; 

 dotācija no pašvaldības 6 236 388 euro; 

 valsts Autoceļu fonda mērķdotācija 1 369 537 euro; 

 valsts dotācija “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 40 920 euro. 

 

Budžeta ieņēmumi izpildījušies par 97,1 %. 

 

Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju 2021. gada izdevumu naudas plūsma 7 942 127 euro, t.sk.: 

 atlīdzība 866 318 euro; 

 pakalpojumu apmaksa 4 736 626 euro; 

 materiālu un energoresursu iegāde 77 898 euro; 

 nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 501 euro; 

 subsīdijas, dotācijas sociālie pabalsti 118 222 euro; 

 pamatkapitāla veidošana 2 142 562 euro. 



2. Personāls. 

 Iestādē uz 2021. gada 31. decembri nodarbināti 49 darbinieki, no kuriem – 16 vīrieši un 33 sievietes. 

 Uz 2021. gada 31. decembri Iestādē bija piecas brīvas amata vietas. 2021. gadā darbā pieņemti deviņi darbinieki, no kuriem divi – uz nenoteiktu 

laiku, savukārt darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar septiņiem darbiniekiem. 

 

2.1. Izglītība. 

 

2.2. Vecuma grupas. 

  
  



3. Pakalpojumi un sarakste. 
 

Iestāde 2021. gadā turpināja saņemt pieprasījumus un izsniegt atzinumus par būves/objekta gatavību ekspluatācijai, tehniskos noteikumus, 

kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņojumus, materiālu novietošanas atļaujas, atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, 

saskaņot būvniecības ieceru dokumentācijas un inženiertopogrāfiskos plānus. 

2021. gadā saņēma iesniegumus, pieprasījumus, vēstules, elektroniskā pasta saziņas vēstules un pēc būtības un nepieciešamības sniedza atbildes. 

Vidēji mēnesī saņemti 252 dokumenti, savukārt nosūtīti – 149. 2021. gadā saņemti un dokumentu vadības sistēmā Namejs reģistrēti 3028 dokumenti un 

nosūtīti 1788 dokumenti. Elektronisko dokumentu īpatsvars gadā sasniedzis 76%. 

 

3.1. Saņemtie dokumenti 3.2. Nosūtītie dokumenti 

  

  



4. Juridiskie jautājumi – iepirkumi, izsoles, līgumi un darbs ar normatīvajiem aktiem. 
 

4.1. 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 20 15 6 

2. Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 18 18 4 

 

4.2. Līgumi. 4.3. Vienošanās. 

Nr. p.k. Līguma veids Daudzums 

1. Veikta iepirkuma procedūra 32 

2. Nav veikta iepirkuma procedūra 136 

 Kopā 168 
 

Nr. p.k. Līguma veids Daudzums 

1. Vienošanās par grozījumiem līgumos 46 
 

 

4.4. Izsoles. 
 

Nr. p.k. Nosaukums 
Rīkošanas 

datums 

Noslēgti 

līgumi 

1. Elektroniskā izsole “Augošo koku koksne ar kopējo krāju 1745,33 m3” 01.12.2021. 1 

  



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

Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums 
Pieņemšanas 

datums 

1. Noteikumu „Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” apstiprināšana 26.08.2021. 

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kapsētu statusa noteikšana 26.08.2021. 

3. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmuma Nr. 15/8 “Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikuma apstiprināšana” pielikumā “Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikums” 

28.10.2021. 

4. Atļauja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu  28.10.2021. 

5. 

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 21-13 

“Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 12-15 

„Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana””  

25.11.2021. 

6. Noteikumu „Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” apstiprināšana 26.08.2021. 

 

4.6. Saistošo noteikumu izstrāde. 
 

Nr. p.k. Saistošo noteikumu nosaukums 
Izdošanas 

datums 

1. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 21-7 „Grozījums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 „Par Jelgavas 

pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu” 

izdošana 

25.02.2021. 

2. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 21-12 „Jelgavas pilsētas 

pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 
27.05.2021. 

3. 

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 16-7 „Par 

Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai 

vēl nav izdoti 

4. 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par Jelgavas valstspilsētas administratīvās 

teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” projekta izstrāde 
vēl nav izdoti 



4.7. 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” 
14.01.2021.  

Nr.23-ri 

2. 

Par grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 14. janvāra 

rīkojumā Nr. 23-ri „Par aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi””  

26.07.2021. 

Nr.225-ri 

3. 
Par grozījumiem Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2011. gada 19. aprīļa 

rīkojumā Nr. 84-ri “Par rakšanas darbu komisiju”  

27.05.2021.  

Nr.170-ri 

4. Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Rakšanas darbu komisiju  
30.07.2021.   

Nr.200-ri 

5. Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Rakšanas darbu komisiju  
15.11.2021. 

Nr.367-ri 

  



4.8. Sagatavoti Iestādes vadītāja rīkojumu projekti. 
 

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

1. 

Par grozījumiem 2017. gada 27. novembra 

rīkojumā Nr. 1-5/324 „Par kustamās mantas 

izsoles komisijas izveidošanu” 

29.10.2021. 

Nr. PIL/1-3/21/38 

2. Par kustamās mantas izsoles organizēšanu 
29.10.2021. 

Nr. PIL/1-3/21/39 

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
09.12.2021. 

Nr. PIL/1-3/21/52 

 
4.9. Citi juridiska rakstura darbi. 

 

 vienas elektroniskas izsoles: “Augošo koku koksne ar kopējo krāju 1745,33 m3” rīkošana, protokolu un sludinājumu tekstu sagatavošana par 

izsoles rīkošana. 

 Darbs Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāvā (veikta iesniegto 6 piedāvājumu pārbaude; sagatavoti Pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas 3 sēžu protokoli ar pielikumiem, 6 līgumu “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” projekti). 

 Cietušās puses pārstāvniecība tiesas sēdē kriminālprocesā Nr. 11221007017 (pēc Krimināllikuma 109. panta pirmās daļas). 



5. Piesaistītais darba spēks. 
 

5.1. Aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” Nr. 3APSD-23-2021 
 

Saskaņā ar 2021. gada 26. janvārī noslēgto līgumu „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” 

Nr. 3APSD-23-2021 un 2021. gada 22. aprīļa Vienošanās Nr. 1 ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāli (turpmāk – Aģentūra) 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; sadzīves atkritumu savākšana pilsētā; krūmu, atvasāju, teritorijas 

sakopšana pilsētā. 
Iestādē laika periodā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam noslēgti 23 līgumi „Līgums par algotu pagaidu sabiedrisko darbu 

veikšanu” ar Aģentūras norīkotajiem bezdarbniekiem. 

Bezdarbnieki uz noslēgtā līguma pamata APSD veica līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

Līgumi par APSD veikšanu izbeigti ar 3 bezdarbniekiem, no kuriem ar rīkojumu atlaisti: 

 1 kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ; 

 2 veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. 

Apkopojuma dati par periodu no 01.02.2021. līdz 30.06.2021. 

2021. gada 

mēnesis 

Piešķirto APSD vietu skaits NVA norīkoto un APSD 

vietās iesaistīto 

bezdarbnieku skaits mēnesī 
No jauna izveidojamo (samazināto) 

APSD vietu skaits mēnesī 

Kopējais aktuālo APSD 

vietu skaits mēnesī 

Janvāris  0 0 0 / 0 

Februāris 15 15 15 / 15 

Marts 0 15 3 / 16 

Aprīlis 0 15 1 / 15 

Maijs 0 15 4 / 19 

Jūnijs 0 15 0/ 15 



5.2. Aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” Nr. 23.13.5-11./2 

(ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001) 

 

Saskaņā ar 2021. gada 29. jūlijā noslēgto līgumu „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” Nr. 23.13.5-

11.1/2 ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāli (turpmāk – Aģentūra) algotu pagaidu sabiedriskos darbos (turpmāk – APSD) norīkotās personas 

tiek iesaistītas pagaidu darbos Jelgavas valstspilsētas labiekārtošanā: gājēju pāreju, celiņu, autobusu pieturvietu, ielu tīrīšana; pilsētas parku, skvēru, 

sadzīves atkritumu savākšana pilsētā; krūmu, atvasāju, teritorijas sakopšana pilsēta. 
Iestādē laika periodā no 2021. gada 2. augusta līdz 2021. gada 31. decembrim noslēgti 30 līgumi „Līgums par algotu pagaidu sabiedrisko darbu 

veikšanu” ar Aģentūras norīkotajiem bezdarbniekiem. 

Bezdarbnieki uz noslēgtā līguma pamata APSD veica līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Līgumi par APSD veikšanu izbeigti ar 10 bezdarbniekiem, no kuriem ar rīkojumu atlaisti: 

 2 kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ; 

 8 veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. 

Apkopojuma dati par periodu no 02.08.2021. līdz 31.12.2021. 

2021. gada 

mēnesis 

Piešķirto APSD vietu skaits NVA norīkoto un APSD 

vietās iesaistīto 

bezdarbnieku skaits mēnesī No jauna izveidojamo (samazināto) 

APSD vietu skaits mēnesī 

Kopējais aktuālo APSD vietu skaits mēnesī 

Jūlijs 0 0 0 / 0 

Augusts 15 15 16 / 16 

Septembris 0 15 5 / 16 

Oktobris 0 15 4 / 17 

Novembris 0 15 1 / 16 

Decembris 0 15 1 / 11 

  



Izmaksas par pagaidu algotu darbu veicējiem 

Par periodu no 01.02.2021. līdz 30.06.2021. Par periodu no 02.08.2021. līdz 31.12.2021. 
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No Pasākuma līdzekļiem: 

Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai ar VSAO 

iemaksām 
750 euro 

Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku 

ikmēneša atlīdzībai 
15 884 euro 

No pašvaldības piešķirtā budžeta: 

Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO 

iemaksām 
618 euro 

Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO 

iemaksām 
550 euro 

Atkritumu savākšana un utilizēšana 11 253 euro 

Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas 

vajadzībām 
0 euro 

KOPĀ: 29 055 euro 
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No Pasākuma līdzekļiem: 

Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai ar VSAO 

iemaksām 
750 euro 

Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku 

ikmēneša atlīdzībai 
15 826 euro 

No pašvaldības piešķirtā budžeta: 

Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO 

iemaksām 
465 euro 

Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO 

iemaksām 
612 euro 

Atkritumu savākšana un utilizēšana 15 100 euro 

Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas 

vajadzībām 
2527 euro 

KOPĀ: 35 280 euro 
 

Sociālās palīdzības saņēmēji un piespiedu darbu veicēji 

2021. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” nav norīkojusi personas, 

kuras iesaistītas Jelgavas valstspilsētas 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. 



6. Iestādes vadītie būvniecības procesi. 
 

6.1. Rubeņu ceļa posma izbūve, Jelgavā. 
 

SIA “Baltijas Būve” 2021. gada oktobra beigās pabeidza būvdarbus objektā “Rubeņu ceļa posma izbūve, Jelgavā”. Rubeņu ceļš tika pārbūvēts ar 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu Nr. 3.3.1.0/19/I/005 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai 

degradētajā teritorijā, 2.kārta”. 

 

  
 

Realizētas sešas būvniecības ieceres: 

 Būvprojekts “Savienojošās ielas starp Garozas ielu un Neretas ielu, Jelgavā (Rubeņu ceļa turpinājums) izbūve” – izstrādātājs SIA “PRO VIA”;  

 Būvprojekts “Rubeņu ceļš 2I elektroapgāde Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”; 

 Būvprojekts “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve rūpnieciskajā teritorijā Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Jura 

Voicehoviča projektēšanas birojs”; 

 Tehniskā shēma “Rubeņu ceļa apgaismojums Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”; 

 Tehniskā shēma “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana Rubeņu ceļā, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”; 



 Tehniskais projekts “Vidēja spiediena sadales gāzes vada un pievadu daļu izbūve Rubeņu ceļa posmā, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Juneka 

Montāža”. 

Projekta mērķis: 

Palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā 

noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai. 
 

Projekta darbības: 

 Būvdarbi: 

 Izbūvēta jauna iela ar bruģakmens segumu brauktuvē 589 metru garumā. 

 Izbūvēta bruģēta ietve 3 metru platumā, kas apvienota ar velosipēdistu ceļu. Ietvē iestrādātas vadlīnijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

 Izbūvēts ūdensvads posmā no Neretas ielas līdz Garozas ielai un no Garozas ielas līdz īpašumam Rubeņu ceļā 10/12 (otrpus dzelzceļa 

sliedēm), saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīkli, gāzes vads un elektrības tīkli. 

 Ierīkots ielu apgaismojums, uzstādot 22 jaunus apgaismes balstus ar LED gaismekļiem. 

 Ierīkota sakaru kanalizācija. 

 Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība. 

 Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. 

 

Projekta izmaksas: 

 Būvdarbu veicējs, SIA “Baltijas Būve” – 1 899 560,63 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība, SIA “RS Būvnieks” – 10 338,40 euro (ieskaitot PVN); 

 Autoruzraudzība, SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” – 3267 euro (ieskaitot PVN);  

 Autoruzraudzība, SIA “PRO VIA” – 3630 euro (ieskaitot PVN);  

 Autoruzraudzība, SIA “Metro” – 2 807,20 euro (ieskaitot PVN). 

  



6.2. Asfaltbetona seguma atjaunošana Graudu ielā, Jelgavā. 

 

Graudu iela tika pārbūvēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu Nr. 5.6.2.0/19/I/022 “Tehniskās infrastruktūras 

sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta”.  

  
 

Projekta mērķis: 

Degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši 

Jelgavas pilsētas attīstības programmai. 

 

Projekta darbības: 

 Būvdarbi. 

 Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība. 

 Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. 



Projekta rezultāti: 

Projekta ietvaros veikta Graudu ielas, posmā no Miera ielas līdz Bauskas ielai, seguma atjaunošana 700 m garumā, uzlabojot un veicinot teritorijā 

esošo uzņēmumu attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos. 

 

Paveiktie darbi: 

Būvdarbi Graudu ielā, posmā no Miera ielas līdz Bauskas ielai norisinājās no jūlija līdz oktobrim, tos veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 

“IGATE””, būvuzraudzību veica – SIA “RS Būvnieks un autoruzraudzību – SIA “3C”. 

Būvdarbu laikā veikta ielas seguma atjaunošana, izbūvējot asfaltbetonu. Posmā no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz ražošanas uzņēmumiem 

izbūvēta bruģēta gājēju ietve 1,5 metru platumā. Posmā gar Romas kapsētu izbūvēta 21 m koka atbalsta siena, kas kalpos kā nogāzes stiprinājums. Visā 

Graudu ielas posmā izbūvēts ielu apgaismojums, izrakti grāvji un ievalkas, izbūvētas caurtekas, uzstādītas jaunas ceļa zīmes un ieklāts ielu horizontālais 

apzīmējums. 

 

 

 

Graudu ielas asfaltbetona seguma izbūves darbu ietvaros kā apbraucamais ceļš tika izmantota Staļģenes 

iela, kā rezultātā pasliktinājās ielas esošais segums tādēļ tika veikts Staļģenes ielas posma seguma remonts, kas 

ietvēra esošā asfaltbetona reciklēšanu un asfaltbetona seguma ieklāšanu no Bauskas ielas līdz Vīksnas ielai 

aptuveni 700 metru garā posmā. 

 

Projekta izmaksas: 

 Būvdarbu veicējs – AS “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” – 236 601,55 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība – SIA “RS Būvnieks” – 3388 euro (ieskaitot PVN); 

 Autoruzraudzība – SIA “3C” – 665,50 euro (ieskaitot PVN). 



6.3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā. 

 

 

 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” kopš 

2019. gada ir uzsākusi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 

līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar 

viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanu. 

 
 

Projekta mērķis: Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

 

Projekta aktivitātes: 

 Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (aktivitātes ietvaros tiks veikta veco gaismekļu demontāža un 

1374 LED gaismekļu montāža un aprīkošana ar kontrolieriem, apgaismojuma vadības un gaismekļu vadības 

blokiem); 

 Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija (37 jaunu LED gaismekļu un parka tipa apgaismojuma laternu 

uzstādīšana, aprīkošana ar kontrolieriem un vadības bloku); 

 Gājēju un automašīnu plūsmas monitorings – sensori un programmatūra;  

 Ielu apgaismojuma modelēšanas poligona izveide pie Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas (apgaismojuma 

intensitātes un apgaismojuma laukuma modelēšanai pilsētvidē). 

 

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši. 



Projekta ietekme uz gaisa kvalitāti: 

 Plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 65 438,58 kgCO2 gadā; 

 CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,102 kgCO2 gadā/euro. 

 

Kopējās izmaksas: 1 252 041,73 euro (ieskaitot PVN), no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 640 714 euro (ieskaitot PVN); un 

611 327,73 euro (ieskaitot PVN); Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 

 

  

  



6.4. Gājēju celiņu seguma mehanizēta ieklāšana Alunāna parkā un Raiņa parkā, Jelgavā. 
 

 

 

2021. gada jūlijā veikti gājēju celiņu seguma atjaunošanas darbi Alunāna 

parkā un Raiņa parkā. Segums atjaunots ar drupinātu grants šķembu maisījumu, ar 

seguma šķērskritumu ūdens atvadei uz zaļo zonu. 

 Darbus veica SIA “MITBAU AC”; 

 Darbu izmaksas 37 778,62 euro (ieskaitot PVN). 

 
 

6.5. Grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde septiņiem ielu posmiem Jelgavā. 
 

2021. gada 28. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA “Roadeks” par Grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrādi septiņiem ielu posmiem Jelgavā. 

Darbi tika pabeigti 2021. gada 28. septembrī. Līguma ietvaros divkārtu virsmas apstrāde tika veikta šādiem ielas posmiem: 

 Dārza ielas posmā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai 400 m garumā ar laukumu 2393,20 m2; 

 Egas iela posmā no Dambja ielas līdz Maija ielai 263,3 m garumā ar laukumu 1381,80 m2; 

 Iecavas iela posmā no Izstādes ielas līdz Valgundes ielai 255,5 m garuma ar laukumu 1418,90 m2; 

 Kārļa iela posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku 453,9 m garumā ar laukumu 2872,30 m2; 

 Kronvalda iela posmā no Imantas ielas līdz Pumpura ielai 259,6 m garumā ar laukumu 1755,10 m2; 

 Akmeņu iela posmā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai 181,7 m garumā ar laukumu 1077,50 m2; 

 Platones iela posmā no Salnas ielas līdz Platones ielai Nr. 75 305,7 m garumā ar laukumu 2258,50 m2. 

Kopējās būvniecības izmaksas 189 511,98 euro (ieskaitot PVN). 

 
 



   
 

6.6. Jelgavas grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde. 
 

2021. gada 13. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Roadeks” par Jelgavas grants seguma ielu divkārtu apstrādi. Darbi tika pabeigti 2021. gada 

27. augustā. 

 

 

Divkārtu virsmas apstrāde veikta šādiem ielu posmiem: 

 Līču iela posmā no Prohorova ielas līdz Upes ielai 453,5 m garumā ar laukumu 2061,40 m2; 

 Emburgas iela no Prohorova ielas līdz Upes ielai 148,1 m garumā ar laukumu 2189,10 m2; 

 Birzes iela posmā no Neretas ielas līdz Emburgas ielai 527,7 m garumā ar laukumu 3036,40 m2; 

 Cepļu iela posmā no Cepļu ielas 1 līdz Cepļu ielai 18 665,5 m garumā ar laukumu 3152,90 m2. 

 

Kopējās būvniecības izmaksas 100 599,17 euro (ieskaitot PVN). 

 

 
  



6.7. Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā. 
 

 

2021. gada nogalē uzsākti būvdarbi tilta 

pārbūvei pār Platones upi Bauskas ielā, 

Jelgavā. 

Projekta mērķis: 

Uzlabot satiksmes dalībnieku drošību un 

veicināt uzņēmējdarbības attīstību Dzirnavu 

ielā un Bauskas ielā. 

 

  

 

Realizējot būvniecības ieceri “Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā” tiks izbūvēts jauns tilts autobraucējiem, velosipēdistiem un 

gājējiem. Pilnībā tiks veikta esošā tilta, kas šobrīd kalpo kā gājēju tilts, konstrukciju noņemšana. Gājēju kustība tiks nodrošināta pa pagaidu gājēju tiltu. 

Pārējiem satiksmes dalībniekiem kustība liegta. Jaunā tilta pāreja pār Platones upi tiks pēc iespējas veidota vecā tilta vietā, tiltam paredzētas divas 4 m 

platas braukšanas joslas un 2,5 m plats apvienotais gājēju – velosipēdistu celiņš. Kopējais tilta platums ir 11,9 m, garums ir 44,5 m. Zonu zem tilta 

paredzēts nostiprināt ar laukakmeņu krāvumu. Labā krasta augšteces pusē paredzēts nogāzes nostiprinājums ar gabioniem. Apgaismojuma izbūve 

paredzēta vienā tilta pusē gar ietvi, kā arī tiks sakārtota lietus notece, ūdensvads un kanalizācija un izbūvēta elektronisko sakaru kanalizācija. 

Būvniecības ieceres realizācija plānota līdz 2022. gada 30. novembrim. 

 

Projekta izmaksas: 

 Būvdarbi – SIA “Tilts” – 1 828 612,71 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība – SIA “Jurēvičs un partneri” – 32 670 euro (ieskaitot PVN); 

 Autoruzraudzība – SIA “Projekts 3” – 3630 euro (ieskaitot PVN). 

  



6.8. Ielu apgaismojuma pārbūve Pārmiju ielas posmā, Jelgavā. 
 

Uzlabojot iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā laikā, Pārmiju ielā izbūvēts un pilsētas apgaismojuma tīklam pieslēgts ielu apgaismojums. Pārmiju 

ielas posmā no Garozas ielas līdz dzelzceļa stacijas “Cukurfabrika” ēkai un blakus esošajā stāvlaukumā uzstādīti 10 apgaismojuma balsti ar LED 

gaismekļiem. 

Projekta izmaksas: 

 Būvdarbu veicējs – SIA “Mītavas Elektra” – 14 647 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība – SIA “Latvijas Būvuzraugs” – 1125,30 euro (ieskaitot PVN). 

Kopējās izmaksas: 15 772,30 euro ar PVN. 

 

  



6.9. Ielu apgaismojuma pārbūve Vītolu ielas posmā no Nr. 14 līdz Būriņu ceļam, Jelgavā. 
 

Uzlabojot iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā laikā, Vītolu ceļā izbūvēts un pilsētas apgaismojuma tīklam pieslēgts ielu apgaismojums. Vītolu 

ceļā ielu apgaismojums pārbūvēts posmā no Vītolu ceļa Nr. 14 līdz Nr. 36, uzstādīti 11 apgaismojuma balsti ar LED gaismekļiem. 

 

Projekta izmaksas: 

 Būvdarbu veicējs – SIA “Mītavas Elektra” – 17 953,65 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība – SIA “Latvijas Būvuzraugs” – 1125,30 euro (ieskaitot PVN). 

Kopējās izmaksas: 19 078,95 euro ar PVN. 

 

 

 

  



6.10. Apgaismojuma līnijas nomaiņa Augstkalnes ielas posmā no Vīgriežu ielas līdz Ausmas ielai,  

Emīla Dārziņa ielas posmā no Ausmas ielas līdz Rūpniecības ielai 

un Ausmas ielas posmā no Augstkalnes ielas līdz Emīla Dārziņa ielai. 
 

2021. gada martā pabeigti ielas apgaismojuma līnijas nomaiņa Augstkalnes ielas posmā no Vīgriežu ielas līdz Ausmas ielai, Emīla Dārziņa ielas 

posmā no Ausmas ielas līdz Rūpniecības ielai un Ausmas ielas posmā no Augstkalnes ielas līdz Emīla Dārziņa ielai. Uzlabota drošība diennakts tumšajā 

laikā un minēto ielu posmi izgaismoti ar ekonomiskajiem LED gaismekļiem. 

Nomainīts piekarkabelis 720 m garumā, uzstādīts 21 jauns apgaismojuma balsts un gaismeklis. 

 Darbus veica SIA “Mītavas Elektra” – 25 952,96 euro (ieskaitot PVN). 

 

   
 

  



6.11. Ielu apgaismojuma izbūve Kameņu ielā, Jelgavā. 
 

2021. gada nogalē veikti ielas apgaismojuma pārbūves darbi Kameņu ielā un Zāļu ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Dārzkopju ielai. Uzstādīti 

8 apgaismojuma balsti ar LED gaismekļiem un izbūvēta 428 metru gara kabeļa līnija. 

 

 

 Darbus veica SIA “Mītavas Elektra” – 14 413,74 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzību veica SIA “Metro” – 762,30 euro (ieskaitot PVN). 

 

 
 

6.12. Ielu apgaismojuma izbūve Malkas ceļā, Jelgavā. 
 

2021. gada nogalē veikta ielu apgaismojumu izbūve Malkas ceļa posmā no Dobeles šosejas līdz Svētes upei. Malkas ceļa posmā izbūvēta 

1259 metru gara kabeļa līnija, uzstādīti 23 apgaismojuma balsti ar LED gaismekļiem. 

 

 

 Darbus veica SIA “Mītavas Elektra” – 37 730,67 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks” – 1064,80 euro (ieskaitot PVN). 

 



6.13. Būvniecības ieceres dokumentācijas “Bērnu rotaļu laukuma izbūve un esošo iekārtu demontāža Pulkveža Oskara 

Kalpaka ielā 2, Jelgavā” izstrāde un realizācija. 
 

2021. gada vasaras sākumā bērnu rotaļu laukumā Ozolskvērā veikta astoņu rotaļu iekārtu demontāža un deviņu jaunu iekārtu uzstādīšana. Darbus 

un iekārtu piegādi veica SIA “FIXMAN”. Rotaļu laukumā uzstādītas vairākas jaunas rotaļu iekārtas – līdzsvara taka, šūpoles (vecuma grupā 1 – 2+), 

atsperes rotaļa, kāpelēšanas komplekss, rotaļu komplekss rotaļa – balansieris, rotaļu iekārta “Tornis”. Laukums ekspluatācijā pieņemts 2021. gada 

13. jūlijā. 

 

 

 

Projekta izmaksas: 

 

 Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi – SIA “FIXMAN” – 37 817,76 euro 

(ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība – SIA “BŪVES BIROJS” – 890,56 euro (ieskaitot PVN). 

 

 
  



6.14. Būvniecības ieceres dokumentācijas  

„Bērnu rotaļu laukuma pārbūve un esošo iekārtu demontāža Loka maģistrālē 5, Jelgavā” 

izstrāde un realizācija. 
 

2021. gada vasarā Loka maģistrālē 5 veikta rotaļu iekārtu nomaiņu. Rotaļu laukumā tika uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas – multifunkcionāls rotaļu 

kāpelēšanas komplekss, šūpoles “Stārķa ligzda”, vingrošanas komplekss un balansieris. 

 Būvniecības ieceres izstrādātājs, darbu veicējs un iekārtu piegādātājs SIA “FIXMAN” – 39 324,40 euro (ieskaitot PVN); 

 Rotaļu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudes veicējs SIA “Play Inspect” – 300,08 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzības veicējs SIA “BŪVES BIROJS” – 890,56 euro (ieskaitot PVN). 

 

 
  



6.15. Vides objektu “Koka skulptūra” betona pamatu uzstādīšana. 
 

Būriņu ceļa un Sniega ielas krustojumā uz pašvaldības zemes ar kad. apz. 09000080430, izveidoti trīs monolīti betona pamati, koka skulptūru 

uzstādīšanai: 

 Koka skulptūra – zīme uz kuras attēlots uzraksts “Jelgava”; 

 Koka skulptūra – koka soliņš uz kura iespējams sēdēt; 

 Koka skulptūra – divi mīlnieki. 

Betona pamatu izbūvi veica SIA “KULK” – izmaksas 781,83 euro (ieskaitot PVN). 

 

 

  



6.16. “Vides objekts “Šamota skulptūras”” būvniecības ieceres izstrāde un realizācija. 
 

Izstrādāta un realizēta būvniecības iecere “Vides objekts “Šamota skulptūras”” Pasta salā 1, Jelgavā. Būvniecības ietvaros veikta trīs betona 

pamatu uzstādīšana un divdesmit četru skulptūru pamatu nodošana ekspluatācijā. Ekspluatācijā pieņemšanas datums 2021. gada 30. novembris. 

 

Projekta izmaksas: 

 Būvniecības ieceres izstrāde SIA “Arhitektūra un vide” – 2020,70 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība SIA “Verstis” – 242 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvdarbi SIA “KULK” – 6026,47 euro (ieskaitot PVN). 

 

 
  



6.17. Būvniecības ieceres “Koka skulptūru novietošana” Pasta salā 1, Jelgavā realizācija. 
 

2021. gada oktobrī realizēta būvniecības iecere “Koka skulptūru novietošana” Pasta salā 1, Jelgavā. Būvniecības ietvaros veikta piecu betona 

pamatu izbūve un skulptūru uzstādīšana uz tiem. Ekspluatācijā pieņemšanas datums 2021. gada 4. novembris. 

Projekta izmaksas: 

 Būvdarbi SIA “KULK” – 4670,60 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība SIA “Verstis” – 242 euro (ieskaitot PVN). 

 

   
  



6.18. Vides objekta “Puķu koks” būvniecības ieceres izstrāde, pamatu izbūve un konstrukcijas uzstādīšana. 
 

2021. gada pavasarī veikti jauna vides objekta “Puķu koks” uzstādīšanas darbi Brīvības bulvāra rotācijas apļa centrā. Izgatavota betona pamatne, kurā 

nostiprināta metāla konstrukcija. Objekts veidots no metāla koka formā ar galveno metāla balstu un vairākiem dažāda garuma “zariem”. Konstrukcijas 

augstums 5,75 metri un tajā iekarināmi puķu podi. Ekspluatācijā pieņemts 2021. gada 17. maijā. Vides objekts pilnveido un papildina kopējo apkārtnes 

ainavu un priecēs ar tajā izvietotajiem ziediem puķu podos. 

 

Projekta izmaksas: 

 Būvniecības ieceres izstrāde – SIA “RIMTS” – 605 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvdarbi – SIA “RIMTS” – 3523,81 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība – SIA “MM61” – 1210 euro (ieskaitot PVN). 

 

 



6.19. Būvprojekta “Automašīnu stāvlaukuma pārbūve pie Jelgavas 4.sākumskolas” izstrāde un autoruzraudzība. 
 

2021. gada vasarā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē saskaņots būvprojekts “Automašīnu stāvlaukuma pārbūve pie 

Jelgavas 4.sākumskolas”. 

 

Būvprojektā veiktie risinājumi:  

 Esošā stāvlaukuma pārbūve no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas puses; 

 Lietus kanalizācijas sistēmas izveide; 

 Esošā apgaismojuma pārbūve; 

 Satiksmes organizācijas risinājumu projektēšana uz Pulkveža Oskara Kalpaka ielas; 

 Sakaru kanalizācijas un videonovērošanas projektēšana; 

 Labiekārtojuma projektēšana stāvlaukumā, t.sk esošās pieturvietas pārbūve; 

 Velosipēdu stāvvietas projektēšanas skolas teritorijā. 

Projektēšanas darbus veica SIA “BM-projekts” – 15 004 euro (ieskaitot PVN). 

 

6.20. Būvniecības ieceres dokumentācijas “Gājēju ietves izbūve Filozofu ielas posmā 

no Augusta ielas līdz Filozofu ielai 39, Jelgavā” izstrāde. 
 

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēts izbūvēt ietvi Filozofu ielas posmā no Augusta ielas līdz Mārtiņa ielai. Ietves platums paredzēts 

1,50 m. Plānots esošā grāvja vietā izbūvēt perforētu, slēgtu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru, kas vienlaicīgi darbotos arī kā drenāža, jo teritorijā ir 

augsts gruntsūdens līmenis. Paredzēts atjaunot arī lietus ūdens uztveršanas gūlijas. 

Būvniecības ieceri izstrādāja SIA “BM-projekts” – izmaksas 4150,35 euro (ieskaitot PVN). 

 

6.21. Būvprojekta “Brauktuves un ietvju seguma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība. 
 

Būvprojektā paredzēts veikt Pulkveža Brieža ielas pārbūvi, tajā skaitā brauktuves un nobrauktuvju segas atjaunošanu un izbūvi; gājēju – 

velosipēdistu ceļa seguma atjaunošanu un izbūvi; ietvju seguma atjaunošanu un izbūvi; lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi; ielu apgaismojuma 

atjaunošanu un izbūvi; satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošanu un izbūvi. Būvniecības ieceri izstrādāja SIA “BM-projekts” – izmaksas 

7484,94 euro (ieskaitot PVN). 

 



6.22. Būvprojekta „Optiskā tīkla, videonovērošanas sistēmas un ietvju seguma atjaunošana Uzvaras ielas posmā un 

Uzvaras parkā, Jelgavā” 1.kārtas “Optiskā tīkla, videonovērošanas sistēmas izbūve Uzvaras parkā, Jelgavā” būvniecība. 
 

 

Būvdarbi veikti Uzvaras parka teritorijā, kopumā veikta 700 metru sakaru kanalizācijas izbūve, uzstādītas 

4 videokameras, 2 rūteri. Papildus veikta gājēju celiņu seguma atjaunošana 1322 m2 apjomā, kā arī 12 soliņu un 8 

atkritumu urnu bojāto koka detaļu nomaiņa un krāsojuma atjaunošana. 

Darbus veica SIA “Alejas projekti”. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2021. gada 28. maijā. 

Projekta izmaksas: 

 Būvdarbu veicējs SIA “Alejas projekti” – 87 540,48 euro (ieskaitot PVN); 

 Būvuzraudzība SIA “RS Būvnieks” – 2522,85 euro (ieskaitot PVN); 

 Projektēšana un Autoruzraudzība SIA “Metro” – 605 euro (ieskaitot PVN). 

Kopējās izmaksas: 90 668,33 euro (ieskaitot PVN). 

 

6.23. Apgaismes ierīču piegāde Uzvaras parka apgaismojuma uzlabošanai, Jelgavā. 
 

 

 

Apgaismojuma uzlabošanai Uzvaras parkā uzstādīti 9 apgaismojuma balsti, kā arī veikta 34 

esošo apgaismojuma gaismekļu nomaiņa, pret jaunas paaudzes LED gaismekļiem un tie aprīkoti ar 

LED gaismekļu gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtām. 

Apgaismes ierīču piegādi veica SIA “Mītavas Elektra” – izmaksas 28 083,88 euro (ieskaitot 

PVN). 

 

 
 



6.24. Būvprojekta “Optiskā tīkla, videonovērošanas sistēmas un ietvju seguma atjaunošana Uzvaras ielas posmā un 

Uzvaras parkā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība 
 

Paredzēts izbūvēt sakaru kanalizāciju un videonovērošanas sistēmu Uzvaras ielā posmā no Jelgavas centra pamatskolas līdz Uzvaras parkam un 

Uzvaras parkā. Papildus sakaru kanalizācijas un videonovērošanas izbūvei paredzēta ietvju segumu maiņa, kā arī seguma maiņa un lietus kanalizācijas 

atvades sakārtošana pie Jelgavas centra pamatskolas. 

Projekta būvniecību paredzētas veikt divās kārtās: 1. kārta “Optiskā tīkla, videonovērošanas sistēmas izbūve Uzvaras parkā, Jelgavā”; 2. kārta 

“Optiskā tīkla, videonovērošanas sistēmas izbūve un ietvju seguma atjaunošana Uzvaras ielas posmā, Jelgavā”. Būvniecības ieceri izstrādāja 

SIA “Metro” – izmaksas 15 584,80 euro (ieskaitot PVN). 

 

6.25. Topogrāfiskā uzmērīšana, topogrāfiskā plāna izstrāde un zemes vienības daļas izvietojuma shēmas sagatavošana. 
 

2021. gada rudenī veikta topogrāfiskā uzmērīšana, topogrāfisko plāna izstrāde un zemes vienības daļas izvietojuma shēmas sagatavošana 

koplietošanas ceļam posmā no Zirgu ielas līdz Pulkveža Oskara Kalpaka ielai 34, Jelgavā. 

Darbus veica SIA “Vides izpēte” – 1105,94 euro (ieskaitot PVN) 

 

6.26. Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izstrāde. 
 

No 2021. gada jūlija līdz 2021. gada novembrim SIA “RC Holding” veica topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izstrādi divpadsmit 

objektiem. Topogrāfiskā uzmērīšana, lai izstrādātu būvniecības ieceres apgaismojuma ierīkošanai un lietus ūdens novadīšanai, veikta šādos objektos: 

 Eduarda Veidenbauma iela posmā no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielai, 0,54 ha; 

 Melngaiļa iela, Brūkleņu iela, Parka ielas posms no Egļu ielas līdz Jaunajam ceļam, 1,51 ha; 

 Augusta, Smilšu un Mārtiņa ielas posmi (iekškvartāls starp Filozofu, Rūpniecības un Nākotnes ielām), 2,07 ha; 

 Malkas ceļš no Dobeles šosejas līdz tiltam pār Svētes upi, 1,92 ha; 

 Kameņu iela (starp Zāļu, Dārzkopju un Pērnavas ielu), 0,7 ha; 

 Vaļņu iela posmā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas līdz Pētera ielai, 0,58 ha; 

 Kļavu iela posmā no Smilšu ielas līdz Tērvetes ielai, 0,45 ha; 



 Pasta iela posmā no Sudrabu Edžus ielas līdz Raiņa ielai, 1,0 ha; 

 Parka iela posmā No nr.36 līdz Alkšņu ielai, 0,28 ha; 

 Bišu iela tai skaitā krustojums ar Mednieku un Lāču ielu, 0,37 ha 

 Asteru iela posmā no Rūpniecības līdz Miezītes ceļam, 1,44 ha; 

 Kūliņu ceļa posms no Dobeles šosejas līdz Miezītes ceļam, 1,33 ha. 

Projekta izmaksas: 5715,93 euro (ieskaitot PVN) 

  



7. Ielas, ietves, ceļi un stāvlaukumi. 
 

 

 

Katru gadu tiek veikti pilsētas pašvaldības ielu, ietvju, ceļu un 

stāvlaukumu uzturēšanas darbi. Jelgavas pilsētā ir 365 ielas 270 km garumā, no 

tām: 

 

 
 

7.1. Jelgavas pilsētas ielu un ietvju asfaltbetona bedrīšu remonts. 
 

Ielu asfaltbetona bedrīšu remonts, kopējās izmaksas ir 167401,34 euro. Bedrīšu remonts veikts Jelgavas pilsētas ielām ar asfaltbetona segumu 

100 km garumā un 8739 m2 apjomā.  

 

 

Pielietotās asfaltēšanas tehnoloģijas: 

 bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 1480 m2; 

 bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 4847 m2; 

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

5 m2; 

 bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, ziemas periodā – 759 m2; 

 asfalta bedrīšu remonts pēc pilnās asfaltēšanas tehnoloģijas – 1648 m2; 

 plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku no 3 mm līdz 30 mm – 260 m; 

 Ietvju asfaltbetona remontdarbi 12 m2 apjomā (Meiju ceļš) 116 euro. 

 



7.2. Ielu seguma remonts. 
 

Jelgavas pilsētas grants seguma brauktuvju divkārtu virsmas apstrāde platība – 23 597,10 m2, kopējās izmaksas 290 111,15 euro: 

 Līču iela posmā no Prohorova ielas līdz Upes ielai – 2 v/apstrāde – 2061,40 m2; izmaksas 19 803,84 euro; 

 Emburgas iela no Prohorova ielas līdz Upes ielai – 2 v/apstrāde – 2189,10 m2; izmaksas 22 374,09 euro; 

 Birzes iela posmā no Neretas ielas līdz Emburgas ielai – 2 v/apstrāde – 3036,40 m2; izmaksas 30 044,66 euro; 

 Cepļu iela posmā no Cepļu ielas 1 līdz Cepļu ielai 18 – 2 v/apstrāde – 3152,90 m2; izmaksas 28 376,58 euro; 

 Dārza iela posmā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai – 2 v/apstrāde 2393,20 m2; izmaksas 39 431,76 euro; 

 Egas iela posmā no Dambja ielas līdz Maija ielai – 2 v/apstrāde – 1381,80 m2; izmaksas 19 207,88 euro; 

 Iecavas iela posmā no Izstādes ielas līdz Valgundes ielai – 2 v/apstrāde – 1418,90 m2; izmaksas 17 857,46 euro; 

 Kārļa iela posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai – 2 v/apstrāde – 2872,30 m2; izmaksas 22 059,34 euro; 

 Kronvalda iela posmā no Imantas ielas līdz Pumpura ielai – 2 v/apstrāde – 1755,10 m2; izmaksas 26 861,08 euro; 

 Akmeņu iela posmā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai – 2 v/apstrāde – 1077,50 m2; izmaksas 18 654,41 euro; 

 Platones iela posmā no Salnas ielas līdz Platones ielai Nr. 75 – 2 v/apstrāde – 2258,50 m2; izmaksas 45 440,05 euro; 

 

  
  



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

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, ietvju un laukumu asfaltbetona bedrīšu remonts – 287 m2, grants seguma piebēršana – 6 m3: 

kopējās izmaksas 2996 euro. 

Darbi veikti pie šādām pašvaldības izglītības iestādēm: Jelgavas Spīdolas ģimnāzija; Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola; Jelgavas centra 

pamatskola; Jelgavas 4. sākumskola; Jelgavas 5. vidusskola; Jelgavas Pārlielupes pamatskola; Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola; Jelgavas pamatskola 

“Valdeka” – attīstības centrs. 

 

7.4. Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona remonts. 
 

Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona bedrīšu remonta (Loka Maģistrāle Nr. 21A, Loka maģistrāle Nr. 15a, Sudrabu Edžus iela Nr. 13a, 

iebrauktuve uz Katoļu iela Nr. 7, Svētes iela autoostas laukumi) kopējais apjoms – 520 m2, kopējās izmaksas – 6895,54 euro. 

 

7.5. Iekšpagalmu ceļu remonts. 
 

Iekšpagalmu ceļu remonta kopējais apjoms – 1436 m2, kopējās izmaksas – 14 719,84 euro. 

 Kristapa Helmaņa iela 3, Loka maģistrāle – Pērnavas iela, Lāčplēša iela 17, 19, 21, Satiksmes iela 37-59, Māras ielas 2 iebraucamais ceļš, Ganību 

iela 58 – iekškvartāla ceļš, Dobeles šoseja 96, 98, Akadēmijas ielas – Zemgales prospekta – Pasta ielas iekškvartāla ceļš, Dambja ielas 2 

iekškvartāla ceļš, Krišjāņa Barona ielas 3 iekškvartāla ceļš, Katoļu ielas – Driskas ielas iekškvartāla ceļš, Uzvaras ielas 8 iekškvartāla ceļš, Mātera 

iela pie Nr. 53, Lielās ielas Nr. 19 iebrauktuve. 

 

7.6. Jelgavas pilsētas grants seguma ielu uzturēšana. 
 

Jelgavas pilsētas ielu brauktuvju uzturēšanas kopējās izmaksas 73 020,94 euro. 

Brauktuvju uzbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu – 1962 m3. 

 Rītausmas iela, Klijēnu ceļš, Kārļa iela, Graudu iela, Bauskas ielas atzars uz Nikolaja stigu, Lediņu ceļš, Birzes iela, Smilšu iela, Malkas ceļš, 

Kārklu iela, Pilssalas iela, 1.līnija, Rūpniecības ielas paralēlā brauktuve, Ganību iela, Miezītes ceļš, Mazā Viršu iela, Oļu iela, Riekstu ceļš, Biešu 

iela, Floras iela, Lauksaimnieku iela, Šķūņu iela, 3.līnija, 5.līnija, Zāļu iela, Bāra ceļš, Rosmes iela, Ošu ceļš, Dārza iela, Ziediņu ceļš, Skolas iela, 

Austrumu iela, Druvu iela, Pūra ceļš, Nomales iela, Arāju iela, Kronvalda iela, Upes ceļš, Pionieru iela, Agroķīmiķu iela, Veco Strēlnieku iela, 



Līgotāju iela, Rubeņu ceļš, Kooperatīva iela atzars uz Nr. 8, Zvanu iela, Krastmalas iela, Vecais ceļš, Saulītes iela, Kārļa Praula iela, Būriņu ceļš, 

Mazais ceļš, Salnas iela, Meiju ceļš, Peldu iela, Meža ceļš, Celtnieku iela, Lāču iela, Eduarda Veidenbauma iela, Brigaderes iela, Meldru ceļš, 

Aveņu iela, Sila iela, Pogu lauku ceļš, Dārzkopju iela, Laipu iela, Rudzu iela, Parka iela koplietošanas ceļš, 6.līnija, Jēkaba iela, Dzelzceļnieku iela, 

Tulpju iela, Emīla Melngaiļa iela, Lazdu iela, Strautnieku iela, Rasas iela, Vīksnas iela, Ērgļu iela, Lielupes iela, Melleņu iela, Apiņu iela, Avotu 

iela, Saules iela, Ābeļu iela, Gārņu iela, Vangaļu ceļš, Niedru iela, Kadiķu ceļš. 

 

7.7. Ielu greiderēšana.  
 

Pilsētas ielu ar grants segumu uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiek veikta ielu greiderēšana. 2021. gadā greiderēti 560,10 pārgājiena kilometri, 

kopējās greiderēšanas izmaksas – 19 669,61 euro. 

Darbi tika veikti šādos grants seguma ielu greiderēšanas maršrutos: 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. 

 

  
 

 



7.8. Nomaļu uzturēšana. 
 

Nomaļu uzpildīšana ar nesaistīt minerālmateriālu maisījumu – 203 m3 (Atmodas iela, Aviācijas iela, Austrumu iela, Rīgas iela, Kalnciema ceļš, 

Miera iela, Strazdu iela, Garozas iela, Ošu ceļš, Platones iela, Pļavu iela, Salnas iela, Meiju ceļš, Jāņa iela, Baložu iela, Krišjāņa Barona iela, 6.līnija, 

Bauskas iela, Celtnieku iela). 

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni – Būriņu ceļš, Strazdu iela, Klijēnu ceļš, Vecais ceļš, 

3.līnija, Meža ceļš, Lediņu ceļš, Platones iela, Tērvetes iela, Aveņu iela, Šūmaņu ceļš, Draudzības iela, 4.līnija, 6.līnija, Dainas iela – 1087 m3. Kopējās 

nomaļu uzturēšanas izmaksas – 13 772 euro. 

 

7.9. Jelgavas pilsētas ietvju posmu seguma atjaunošana. 
 

Jelgavas pilsētas ietvju posmu seguma atjaunošanas ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veikti bruģēšanas darbi 1863 m2 apjomā, izmaksas 

118 201,41 euro: 

 

 

 Pasta iela posmā no Sudrabu Edžus ielas līdz Jāņa iela – 940 m2, izmaksas 

52 480,43 euro; 

 Katoļu iela posmā no Driksas ielas līdz Raiņa ielai – 520 m2, izmaksas 

30 558,22 euro; 

 Kastaņu iela – 221 m2, izmaksas 15 934,53 euro; 

 Filozofu iela posmā no Augusta ielas līdz Mārtiņa ielai – 182 m2, izmaksas 

19 228,23 euro. 

 

 

 

 

 



7.10. Ziemas dienests. 
 

Ziemas ielu ikdienas uzturēšanas darbos izlietoti 738 555 euro. 

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

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg/km 3,5 m platu joslu – 1979 pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu – 6084 pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no sniega – 11 600 pārg.km; 

 Ielas brauktuves attīrīšana no sniega – 5038 pārg.km; 

 Sniega vaļņu pārvietošana – 142 pārg.km; 

 Grants seguma ielu brauktuvju tīrīšana no sniega 2,75 m platā joslā – 1969 pārg.km; 

 Slīdamības samazināšana ar rupjgraudainas smilts kaisīšanu (0,3 m3/km) 3,5 m platu joslu – 305 pārg.km; 

 Slīdamības likvidēšana ar smilts-sāls maisījumu (840:160), izkaisot 0,5 m3/km, 3,5 m platu joslu – 70 pārg.km; 

 Slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā – 89 pārg.km; 

 Organizēta sniega izvešana – 9800 m3. 

                  
 

Ietvju tīrīšana ziemas periodos (janvāris – marts un novembris – decembris) 

 Cietā seguma celiņi (asfalta, betona bruģakmens, granīta laukakmens, betona plākšņu), grants seguma celiņi, rotaļu un basketbola laukumi 

(41,18 ha) – 427 305,70 euro. 

 Papildu cietā ieseguma apjomi (17,24 ha) – 62421,47 euro. 



7.11. Grants seguma ielu atputekļošana. 
 

Jelgavas pilsētas grants seguma ielas vienu līdz divas reizes sezonā tiek atputekļotas. Kopējais atputekļotais laukums 256 850 m2, izmaksas 

81 668,35 euro. 

1.līnija – 6000 m2; 2.līnija – 6600 m2; 3.līnija posmā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam – 4000 m2; 5.līnija posmā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam 

– 5000 m2; Aveņu iela – 2500 m2; Bebru ceļš posmā no Smilgu līdz Līgas ielai – 1000 m2; Bērzu ceļš posmā no Nr. 42 līdz Klijēnu ceļam – 5500 m2; 

Birzes iela – 2500 m2; Brigaderes iela – 2000 m2; Būriņu ceļš posmā no Baložu ielas līdz dzelzceļam – 6000 m2; Celtnieku iela posmā no Vasaras ielas 

līdz Satiksmes ielai – 2500 m2; Cepļu iela – 3000 m2; Klijēnu ceļš posmā no Nr. 5 līdz nr. 12 – 5000 m2; Saldus iela – 3000 m2; Sniega iela posmā no 

Miezītes ceļa līdz Būriņu ceļam – 3000 m2; Kārklu iela – 3000 m2; Malkas ceļš – 3000 m2; Veco Strēlnieku iela – 1000 m2; Ziedoņa iela – 1000 m2; 

Nameja iela starp 1. un 3.līniju – 2500 m2; 3.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam – 5000 m2; Dārza iela – 2000 m2; Dārzkopju iela – 2800 

m2; Draudzības iela – 2500 m2; Druvu iela – 400 m2; Dūņu iela – 600 m2; Laipu iela – 600 m2; Eduarda Veidenbauma iela – 2000 m2; Elejas iela no 

Romas ielas līdz Laimas ielai – 400 m2; Emburgas iela – 2000 m2; Gaismas iela – 1500 m2; Ganību iela posmā no 1.līnijas līdz 2.līnijai – 3000 m2; 

Gārņu iela – 500 m2; Graudu iela – 2500 m2; Iecavas iela – 1200 m2; Kārļa iela – 2500 m2; Kļavu iela – 800 m2; Kronvalda iela posmā no Imantas ielas 

līdz Pumpura ielai – 1700 m2; Laimas iela – 1200 m2; Lazdu iela – 3000 m2; Lāču iela posmā no Savienības ielas līdz Vidus ielai – 3000 m2; Lediņu ceļš 

– 4500 m2; Liepājas iela – 2000 m2; Miezītes ceļš – 5000 m2; Niedru iela – 1500 m2; Ošu ceļš no Atmodas ielas līdz Riekstu ceļam – 6000 m2; 

Pambakaru ceļš – 1500 m2; Palu iela – 1500 m2; Riekstu ceļš no 5.līnijas līdz Ošu ceļam – 6000 m2; Rogu ceļš – 6400 m2; Rudzu iela posmā no Bauskas 

ielas līdz Vīksnas ielai – 3000 m2; Rūpniecības ielas paralēlā brauktuve – 3500 m2; Salnas iela – 3400 m2; Smilgu iela – 900 m2; Smilšu iela posmā no 

Rūpniecības ielas līdz Smilšu iela 47 – 600 m2; Spāru iela – 2000 m2; Vangaļu ceļš – 2500 m2; Vecais ceļš posmā no Loka maģistrāles līdz koplietošanas 

ceļam uz Keramiku – 3200 m2; Vēsmas iela posmā no Spāru ielas līdz Romas ielai – 500 m2; Viestura iela posmā no Ausekļa ielas līdz Kazarmes ielai – 

1000 m2; Viktorijas iela – 3600 m2; Vīgriežu iela – 2800 m2; Zāļu iela – 2000 m2; Šķūņu iela – 2400 m2; Kārklu iela tai skaitā strupceļš uz Nr. 47 – 4000 

m2; Klijēnu ceļš posmā no Nr. 5 līdz Nr. 12 un gar Nr. 14 – 7300 m2; Klijēnu ceļš posmā no Nr. 5 līdz Nr. 12 – 4000 m2; Dainas iela – 900 m2; Kadiķu 

ceļš posmā no Strautu ceļa līdz Kadiķu ceļam Nr. 72 – 900 m2; Plostu iela – 1500 m2; Kārklu iela – 3500 m2; Smilgu iela – 900 m2; Sniega iela – 3000 

m2; Vītolu ceļš posmā no Miezītes ceļa līdz Nr. 3 – 2000 m2; Būriņu ceļš, atzars no Sniega ielas līdz Bāra ceļa krustojumam – 5000 m2; Bērzu ceļš 

posmā no Klijēnu ceļa līdz Bērzu ceļam Nr. 42 – 5500 m2; Apšu iela – 2200 m2; Malkas ceļš – 3000 m2; Lielupes iela – 2800 m2; Veco Strēlnieku iela – 

1000 m2; Ziedoņa iela – 1000 m2; Bebru ceļš – 1000 m2; Zālītes iela – 1500 m2; Strautnieku iela – 3000 m2; Aronijas iela – 1500 m2; Kārļa Praula iela – 

1500 m2; Liepājas iela – 2000 m2; Pārslu iela – 1300 m2; 1.līnija – 6000 m2; Pionieru iela posmā no Namdaru ielas līdz Meiju ceļam – 2000 m2; 

Brigaderes iela – 2000 m2; Smilšu iela – 3000 m2; 2.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Nr. 3 – 750 m2; Ceriņu iela – 3000 m2; Nameja iela – posmā 

starp 3. un 4.līniju – 1000 m2. 



 

  
 

7.12. Ielu mehanizētā tīrīšana. 

Jelgavas pilsētas ielas ar asfalta segumu un ceļa apmale regulāri tiek koptas pielietojot mehanizēto tīrīšanu, kopējās izmaksas – 79 906 euro: 

 Ielu mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu – 1124 pārg.km; 

 Pavasara pirmā tīrīšana – 126 pārg.km. 

  



7.13. Tiltu apsaimniekošana. 
 

Iestādes apsaimniekošanā Jelgavas pilsētā ir 8 transporta un gājēju tilti, 2 satiksmes pārvadi pāri dzelzceļam un 7 gājēju tilti. 2021. gadā tiltu 

ikdienas uzturēšanai un remontdarbiem izlietoti 20 642 euro, no kuriem 6026 euro (ACF). 

 

 Ikgadējie uzturēšanas darbi konusu attīrīšana, ūdens atvadu tīrīšana, margu labošana, atsevišķu dēļu klāja nomaiņa, 8025,91 eiro; 

 Inspekciju veikšana (Miera ielas, Lielās ielas, Loka maģistrāles, Lietuvas šosejas, Baložu ielas, Būriņu ceļa, Romas ielas, Bāra ceļa) 7216,49 

eiro; 

 Romas ielas gājēju tilta koka klāja nomaiņa 5399,63 euro. 
 

 

 

 
 

7.14. Autobusa pieturvietu modernizācija. 
 

 Autobusa p/v “Pērnavas iela 21” uz Pērnavas ielas virzienā uz centru – “Basic tipa” nojumes, aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana 3146 euro; 

 Autobusa p/v “Pērnavas veikals” uz Pērnavas ielas virzienā uz centru – “Basic tipa” nojumes, aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana 3146 euro; 

 Autobusa p/v “Lāčplēša iela” uz Aviācijas ielas virzienā uz centru – “D tipa” nojumes, aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana 2722 euro; 

 Autobusa p/v “Aviācijas iela 8a” uz Aviācijas ielas virzienā no centra – “D tipa” nojumes, aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana 2500 euro. 

 

 



7.15. Autobusu pieturvietu ikdienas uzturēšanas darbi. 
 

 
 

Autobusu pieturvietas tiek uzturētas visa kalendārā gada garumā. Pēc nepieciešamības 

tiek organizēta pieturvietu nojumu mazgāšana: 

 Autobusu pieturvietu kopšana – 5322 euro. 

Regulāri tiek sekots līdzi pieturvietu nojumju tehniskajam stāvoklim, pēc 

nepieciešamības nomainot vai uzstādot jaunus elementus (nojumju stikli, soliņi, atkritumu 

urnas): 

 Inventāra uzturēšana autobusu pieturvietās – 9115 euro. 
 

 

 

7.16. Publiskās ārtelpas labiekārtošanas elementu uzturēšana. 
 

Ikdienā pilsētā tiek veikti dažādi publiskās ārtelpas labiekārtošanas elementu uzturēšanas darbi – atkritumu urnu, soliņu, tirdzniecības vietu 

nojumju un velostatīvu remonts, kā arī jaunu elementu uzstādīšana, kopējās izmaksas sastādīja 30 803 euro. 

2021. gadā jauni velostatīvi tika uzstādīti pie Jelgavas pamatskolas “Valdeka” attīstības centra – 1 gab.; Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola – 

2 gab.; Uzvaras parkā – 2 gab. 

Jauni soliņi un atkritumu urnas uzstādītas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā, kā arī Alunāna parkā. 

  



 

 

 Informatīva stenda uzstādīšana Smiltnieku ielā – 322 euro (ieskaitot PVN) 

 Informatīvā stenda uzstādīšana Koka pastaigu laipās Svētes upes palienes pļavās 

pie Sniega ielas stāvlaukuma – Darbu veica SIA “EBS DEAL” – 998,36 euro 

(ieskaitot PVN) 

 Informatīvo koku stendu uzstādīšana Uzvaras parkā, kopā uzstādīti 5 stendi – 

Darbu veica SIA “EBS DEAL” – 2267,61 euro (ieskaitot PVN) 

 Informatīvā stenda “Laimes koku parks” uzstādīšana Pasta salā – Darbu veica 

SIA “SIGNUM” – 387,20 euro (ieskaitot PVN) 

 

 

7.17. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana. 
 

2021. gadā Jelgavas ielās atjaunoti horizontālie apzīmējumi, kuru kopējais laukums – 4309 m2. Kopējās izmaksas 39 949 euro. 

 

 

 

 

 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu mehanizēti – 1101 m2; 

 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu nemehanizēti – 2031 m2; 

 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu mehanizēti – 903 m2; 

 ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu nemehanizēti – 274 m2. 

 



7.18. Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmju) uzturēšana. 
 

Kopējās satiksmes organizēšanas līdzekļu uzturēšanas izmaksas 2021. gadā bija 81 007 euro: 

 ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 141 gab.; 

 balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 2 gab.; 

 ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 428 gab.; 

 ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles – 16 gab.; 

 gājēju barjeru iztaisnošana – 7 m; 

 ceļa zīmju mazgāšana – 76 gab.; 

 saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā – 82 gab.; 

 saliekta balsta iztaisnošana – 149 gab.; 

 ceļa zīmes demontāža no esoša balsta – 197 gab.; 

 ceļa zīmju demontāža ar balstu – 79 gab.; 

 ceļa zīmes demontāža ar balstu un pārvietošana uz norādīto vietu un uzstādīšana – 41 gab.; 

 atstarotāju uzstādīšana uz balstiem – 13 gab.; 

 ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu – 10 gab.; 

 gājēju barjeru uzstādīšana – 24 m; 

 gājēju barjeru demontāža – 13 m; 

 signālstabiņu uzstādīšana – 81 gab.; 

 signālstabiņu demontāža – 16 gab.; 

 tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana –  16 gab.; 

 tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža –  10 gab.; 

 tērauda norobežojošo ķēžu posmu uzstādīšana – 13 m; 

 pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža – 98 gab.; 

 vadstatņu uzstādīšana un noņemšana – 14 gab.; 

 ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana – 116 gab.; 

 ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu – 321 m; 



 priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana – 16 gab.; 

 aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana –  123 gab.; 

 rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana – 6 gab.; 

 norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana – 70 gab.; 

 virzienu rādītāju un informācijas zīmju uzstādīšana – 11 gab.; 

 papildzīmju uzstādīšana – 94 gab.; 

 vertikālo apzīmējumu uzstādīšana – 13 gab.; 

 Satiksmes spoguļa uzstādīšana – 3 gab.; 

 Satiksmes spoguļa demontāža – 3 gab.; 

 Drošības saliņu norobežojošo elementu mazgāšana – 18 gab.; 

 Gājēju barjeru krāsošana – 180 m. 

Kopējās izmaksas norādes zīmēm un ielu nosaukuma plāksnītēm – 2844 euro. 

 

7.19. Satiksmes drošība. 

 

Ātrumvaļņu izbūve Pūra ceļā pie adreses Nr. 21 un Zemeņu ielā pie adreses 2b. 

2021. gada augustā veikti izbūves un pieņemšanas darbi. Ātrumvaļņi minētajās vietās izbūvēti pamatojoties uz Satiksmes kustības drošības 

komisijas pieņemtajiem lēmumiem, tas ir lai uzlabotu satiksmes drošību. Asfalta izbūves darbus veica SIA “KULK”, izmaksas 4947,67 euro (ieskaitot 

PVN). 

  



Izbūvētas jaunas gājēju pārejas Krišjāņa Barona ielas krustojumā ar Pasta ielu 2021. gada septembra sākumā darbi pieņemti. Darbi veikti 

pamatojoties uz iepriekš izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju. Pāri Krišjāņa Barona ielai ierīkotas jaunas gājēju pārejas, uzlabojot gājēju 

pārvietošanos un drošību krustojumā ar Pasta ielu. Izveidojot gājēju pārejas, pārbūvētas ielu apmales un ietvju bruģa segums, ieklāts horizontālais 

marķējums un uzstādītas ceļa zīmes. 

Apmaļu un bruģēšanas darbus veica SIA “KULK” – izmaksas 6164,56 euro (ieskaitot PVN). 

  
 

Luksoforu kameru aprīkojuma iegāde Jelgavas pilsētas vajadzībām. 

 Luksoforu kameru aprīkojumu piegādāja SIA “Mītavas Elektra” – 11 979 euro (ieskaitot PVN). 

  



7.20. Dažādi darbi. 
 

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

izmaksas – 41 991 euro; 

 Segumu sakārtošana pēc CSNG – tranzīta un maģistrālās ielas – 77 vietas; 

 Seguma apstrāde ar smilti bīstamības novēršanai – 94 m2; 

 Betona bruģa seguma demontāža – 64 m2; 

 Betona bruģa seguma izbūve – 190 m2; 

 Betona bruģakmens iesēdumu labošana – 219 m2; 

 Nesaistītu materiālu izmantošana – 163 m3; 

 Granīta laukakmeņu seguma demontāža – 18 m2; 

 Granīta laukakmeņu izbūve – 6 m2; 

 Apmaļu demontāža – 127 m; 

 Jaunu ielu apmaļu izbūve – 231 m; 

 Asfaltbetona seguma demontāža – 60 m2; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju – 5,6 t; 

 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju – 167 m2; 

 Betonēšanas darbi (Dzelzsbetona plātņu remontdarbi) – 4 m3; 

 Liekās grunts izrakšana, aizvešana un utilizācija – 67 m3; 

 Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 15cm – 391 m2; 

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

būvkonstrukciju demontāža u.c.) – 217 c/st; 

 Ekskavatora izmantošana dažādiem darbiem – 62 m/st; 

 Kravas auto izmantošana – 72 m/st; 

 Vibroblietes izmantošana dažādiem darbiem – 2 m/st; 

 Spēka zāģa izmantošana dažādiem darbiem – 1 m/st; 

  



8. Elektrotīklu uzturēšana. 
 

8.1. Ielu apgaismojums. 
 

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklā ikdienas uzturēšanas ietvaros ir izpildīti darbi par kopējo summu – 135 462,07 euro: 

 Demontēti: 60 apgaismojuma balsti, 116 gaismekļi, 5 apgaismojuma vadības sadalnes, 17 kabeļu sadalnes, 880 m gaisvadu līnijas – 7759,61 euro; 

 Uzstādīti 49 apgaismojuma balsti – 25 013 euro; 

 Uzstādīti 128 gaismekļi un prožektori (no tiem 96 ir atkārtoti izmantojami gaismekļi) – 18 350,61 euro; 

 Nomainītas 356 nātrija gāzizlādes spuldzes un nomainītas 230 LED spuldzes autobusu pieturās – 26 868,36 euro; 

 Veikta piekarkabeļa līniju izbūve kopējais garums 1056 m – 6961,86 euro; 

 Uzstādīti vai nomainīti 30 gaismekļu vadības bloki, 5 gaismekļu barošanas bloki, 18 kabeļu sadalnes un 4 apgaismojuma vadības sadalnes – 

14 890,55 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 – 14 220,59 euro; 

 Tika veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa, remonts un jaunu līniju izbūve, kopējais garums 1106 m – 21 397,49 euro. 

 

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklā ir veikti izbūves un pārbūves darbi par kopējo summu – 203 983,72 euro: 

 Veikta balstu nomaiņa Augstkalnes ielas posmā no Vīgriežu ielas līdz Ausmas ielai, Emīla Dārziņa ielas posmā no Ausmas ielas līdz Rūpniecības 

ielai un Ausmas ielas posmā no Augstkalnes ielas līdz Emīla Dārziņa ielai. Pārbūvēta 720 m gara apgaismojuma piekarkabeļu līnija, nomainīts 

21 apgaismojuma balsts un uzstādīts 21 gaismeklis – 25 952,96 euro; 

 Uzvaras parka apgaismojuma pārbūve. Izbūvēti 9 apgaismojuma balsti un uzstādīti 45 gaismekļi – 28 083,88 euro; 

 Gaismekļu nomaiņa Vīgriežu ielas posmā no Rūpniecības ielas līdz Zirgu ielai. Uzstādīti 19 gaismekļi – 8017,16 euro; 

 Ielu apgaismojuma pārbūve Katoļu ielas posmā no Raiņa ielas līdz Driksas ielai. Izbūvēta 162 m gara apgaismojuma kabeļu, uzstādīti 

6 apgaismojuma balsti un 6 gaismekļi – 9065,60 euro; 

 Ielu apgaismojuma pārbūve Vītolu ceļa posmā no Nr. 14 līdz Būriņu ceļam. Izbūvēta 638 m gara apgaismojuma piekarkabeļu līnija, uzstādīti 

14 apgaismojuma balsti un 14 gaismekļi – 19 079 euro; 



 Ielu apgaismojuma pārbūve Pārmiju ielas posmā, Jelgava. Izbūvēta 418 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 10 apgaismojuma balsti un 10 

gaismekļi – 18 848 euro; 

 Ielu apgaismojuma pārbūve Garozas ielas posmā no Biešu ielas līdz Rubeņu ceļam. Pārbūvēta 528 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 

15 apgaismojuma balsti un 15 gaismekļi – 35 665,13 euro; 

 Ielu apgaismojuma izbūve Malkas ceļā. Izbūvēta 1077 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 23 apgaismojuma balsti un 23 gaismekļi  – 

39 433,64 euro; 

 Ielu apgaismojuma izbūve Kameņu ielā. Izbūvētā 364 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 8 apgaismojuma balsti un 8 gaismekļi – 

15 693,59 euro; 

 Gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošana. Izbūvētā 80 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīts 1 apgaismojuma balsts un 1 gaismeklis: 

Garozas ielā pie Nr. 38A – 4144,76 euro. 

  



8.2. Apgaismojuma tīkla galveno uzturēšanas darbu saraksts. 

Nr. 

p.k. 
Aktivitāte Veiktie darbi 

Izmaksas, 

euro 

1. Ielu apgaismojuma pārbūve Lāčplēša ielā pie Nr. 42 
Pārbūvētā 80 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīti 2 balsti 
2483,23 

2. 
Ielu apgaismojuma pārbūve Satiksmes ielā pie 

Traktoristu ielu krustojuma 

Pārbūvētā 93 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīti 5 balsti 
3641,95 

3. 
Spuldžu nomaiņa autobusu pieturvietās pret gaismas 

emitējošo diožu spuldzēm 
Nomainītas 230 spuldzes 6987,75 

4. Apgaismojuma vadības sadalņu nomaiņa Nomainītas 3 apgaismojuma vadības sadalnes 4993,23 

5. 
Ielu apgaismojuma tīkla elementu pārbūve Uzvaras 

parkā 

Pārbūvētā 80 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, ir 

nomainītas 3 kabeļu sadalnes un apgaismojuma vadības 

sadalne 

3959,81 

6. 
Ielu apgaismojuma gaisvadu līnijas pārbūve 4.līnijas 

posmā no Nr. 36 līdz Nr. 68 

650 m gara gaisvadu līnija pārbūvēta par piekarkabeļa 

līniju 
4431,26 

7. 
Ielu apgaismojuma pārbūve Loka maģistrāles Nr. 11 

pagalmā pie bērnu laukuma 

Pārbūvētā 64 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīts 1 balsts 
2178,31 

8. Gaismekļu nomaiņa Hercoga Jēkaba laukumā Nomainīti 19 gaismekļi 2885,02 

9. 
Ielu apgaismojuma pārbūve pagalmā starp Pērnavas 

iela Nr. 6 un Loka maģistrāle Nr. 13 

Pārbūvētā 53 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīti 5 balsti 
7462,45 

10. Ielu apgaismojuma pārbūve Kastaņu ielā 
Pārbūvētā 186 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīti 6 balsti 
8439,37 

11. 
Ielu apgaismojuma pārbūve pagalmā starp Loka 

maģistrāle Nr. 1 un Loka maģistrāle Nr. 7 

Pārbūvētā 20 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīti 6 balsti 
3781,69 



Nr. 

p.k. 
Aktivitāte Veiktie darbi 

Izmaksas, 

euro 

12. 
Ielu apgaismojuma pārbūve pagalmā pie Pērnavas iela 

Nr. 14 un Pērnavas iela Nr. 16 

Pārbūvētā 68 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīti 6 balsti 
5355,94 

13. Ielu apgaismojuma pārbūve Sarmas ielā pie Nr. 4 
Pārbūvētā 72 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, 

nomainīti 3 balsti 
3004,60 

  

Ielu apgaismojuma darbības laiks ir 3971 stunda, kas atbilst normālam ielu apgaismojuma darbības režīmam. 
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Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas – 361 422,79 euro. 
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8.3. Luksoforu uzturēšana. 

Kopējās luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 226 288 euro (ieskaitot elektroenerģijas izmaksas).  

Pašlaik Jelgavas pilsētā darbojas 53 luksoforu objekts, no tiem 50 luksoforu objekti pieslēgti attālinātās vadības un kontroles sistēmai, izmantojot 

pašvaldības optisko tīklu un GSM sakarus. 

Lielāko daļu no izmaksām (174 240 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 2021. gadā ir 15 984,54 euro. 

Bojājumu novēršanas darbu izmaksas 2021. gadā ir 36 063,46 euro. 
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9. Hidrotehnisko būvju uzturēšana. 
 

9.1. Vaļējo sistēmu apsaimniekošana. 
 

Meliorācijas sistēmas uzturēšanai 2021. gadā izlietoti 152 358 euro: 

 Veikta grāvju apauguma likvidēšana 16033 m2 apjomā (Pionieru ielā, Traktoristu ielā, Žagaru ceļā, Nameja ielā, grāvī pie Kalnciema ceļa, Asteru 

ielas perspektīvajā posmā) 

 Caurteku nomaiņa un vaļējas sistēmas uzturēšana – (DN200 8 m), DN200-340 (556 m). 

  

  



Meliorācijas darbi veikti: 

 bebru aizsprostu nojaukšana Riekstu ceļa grāvī, Lietuvas šosejas grāvī, 6.līnija Nameja grāvī, Jaunajā ceļa grāvī, Šūmaņu ceļa mežmalas grāvī, 

Kārklu ielas grāvī. 

 veikta grāvju gultnes tīrīšana caurteku nomaiņa Ozolu ceļā no Ganību ielas līdz Ošu ceļam, Ūdensvada ielā, Lediņu ceļa posma noteces 

uzlabošana, Namdaru ielā, Platones ielā, Sila ielā, Mednieku ielā, Indras un Īves ielu posmi virzienā uz Atmodas ielu, Dārza ielā, Vaivaru ielas 

posmā no Rudzu ielas līdz Staļģenes ielai, Kārļa ielā, Rītausmas ielā, Aizsargu ielā pie Strautnieku ielas, Garozas ielā, Jēkaba ielā, Salnas ielā, 

Stadiona ielā, Kronvalda ielā, Kalnciema ceļā, Viskaļu ielā, Miezītes ceļā, Rogu ceļā un grāvja apauguma izvākšana un gultnes tīrīšana Ķeguma 

ielā. 

  

  



9.2. Ūdens zāļu pļaušana pludmalēs un krastos. 
 

Ūdenszāļu pļaušana Lielupes upes krasta peldvietu zonās un 

Zvaigžņu dīķī – 7064,36 euro. 

Upes krastu attīrīšana no bebru veidotajiem sanesumiem, gabionu 

stiprināšana 2321 euro. 

 

 

9.3. Dabas resursa nodokļa finansējums. 
 

Dabas resursu nodokļa finansējums, izlietots lietus ūdens 

kanalizācijas sūknētavu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu analīžu 

pārbaude 675 euro. Pludmales un upju ūdens analīžu pārbaude 

325 euro. 

 

 

 

  



9.4. Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana. 
 

Jelgavas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu, notekūdeņu iekārtu apsaimniekošanā izlietots 57 995 euro (Jāņa ielas sūkņa remonts, Peldu 

ielas LKS sūkņa remonts, Uzvaras parka sūknētavas remonts, vāku siltināšana, ikdienas visu objektu apsekošanas un uzturēšanas darbi, aprīkojuma 

skalošana, elektrības mērījumu veikšana, pludiņu nomaiņa, attālinātās darbības nodrošināšana), elektrības patēriņš 179305 kWh 59 733,73 euro. 

Veikta teritorijas pļaušana gar sūknētavām 11498 m2 apjomā u.c. 

 

9.5. Dažādi darbi. 
 

   
 

 Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā, ka arī hidrotehnisko būvju elementu uzturēšana, piemērām, Vītolu ceļa un Slokas ielas pretplūdu slūžu 

šahtu atbrīvošana no gružiem – 7625 euro; 

 Pilsētas brīvkrānu apsaimniekošana – 754 euro; Iztērēts 93 m3 – 83,27 euro; 

 Strūklaku apsaimniekošana 10 074 euro, elektrības patēriņš –13 969,17 euro; 

 “Students” strūklakas gaismekļu nomaiņa, 1621 euro. 

  



9.6. Segto sistēmu apsaimniekošana. 
 

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu sistēmas uzturēšanai 2021. gadā izlietoti 198 004 euro: 

  
 

 Tīklu skalošana, tai skaitā 2130 gūliju, to pievadu, aku un kolektoru tīrīšana; 

 Gūliju uzturēšana – 3 gab. restes uzlikšana, 13 gab. gūliju regulēšana, 16 gab. gūliju nomaiņa, 8 gab. vāku nomaiņa, 5 gab. demontāža; 

 Cauruļvadu uzturēšana, nomaiņa, izbūve – PP Dn150-200 51,5 m, PP Dn250 – 340 103,5 m, PP Dn500 14 m; 

 Cauruļvadu demontāža DN 150 – 560 – 121,5 m; 

 Aku uzturēšana – 47 gab. regulēšana, 10 gab. nosegšana, 11 gab. pārsedžu un 26 gab. grodu nomaiņa, 26 gab. vāku nomaiņa, 10 gab. pārsedžu 

izbūve, 4 akas demontētās; 

 2 aku vāku blīvju nomaiņa; 

 CCTV inspekcijas veikšana 16 m garumā Kastaņu ielā 1; 

 

 

 

 



  
 

 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi, tai skaitā: Pulkveža Brieža iela pretim Nr. 14 (LK akas vāka regulēšana), Aviācijas iela 

pretim Nr. 18G. Akas vāka norobežošana un regulēšana uz brauktuves, Pumpura iela gar Nr. 27. Bojātā cauruļvada nomaiņa DN250 4 m, garāžu 

applūšanas novēršana, 3 aku aizbēršana, bojāto ievadu aiztamponēšana; Egas iela posmā no Dambja ielas līdz Nr. 6 lietus kanalizācijas kolektora 

DN250mm posma nomaiņa 85 m un 11 gūliju remonts ar pievadiem DN 150 mm 46 m; Niedru iela pie Nr. 21 un pie Nr. 29. Nelegālās ieplūdes 

meklēšana, tamponāža un pašvaldības teritorijas piesārņojuma ar sadzīves notekūdeņiem novēršana; Traktoristu iela starp Lidotāju ielu un 

Namdaru ielu (uz ietves divas vietas pēc LK aku regulēšanas, Namdaru ielas krustojums pēc grāvja pieslēguma atjaunošanas); Svētes ielā 9 

iegruvuma likvidēšana, kolektora posma nomaiņa DN 200 m 10 m, Skolas iela 5 iegruvuma likvidēšana; Vecais ceļš un Institūta ielas krustojumā 

dzēšanas akas remonts, ūdens uztveršanas tilpnes palielināšana un teritorijas applūšanas novēršana caurtekas izbūve 15 m DN 340; Kastaņu iela 

gar Nr. 1 lietus ūdens kanalizācijas kolektora nomaiņa DN 450 75 m; Jāņa Čakstes bulvāris posmā no Lielas ielas līdz Raiņa ielai vāku maiņa un 

regulēšana u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 Pašvaldības pārziņā esošo iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana, Kopējās izmaksas – 14 322 euro;  

Tai skaitā: Satiksmes iela 59 iekšpagalmā akas vāka nomaiņa uz restoto, Pasta iela 51, iekšpagalmā akas vāka regulēšana, Pasta iela starp Nr. 44 un 

Nr. 42. Iekšpagalma lietus kanalizācijas tīkla pievienošana pie pilsētas kanalizācijas Meiju ceļš starp Nr. 38 un Nr. 26 (iekšpagalma iebrauktuvē 

gūlijas skalošana, ceļa applūšanas novēršana), Satiksmes iela 49 (iekšpagalmā) iegruvuma likvidēšana, Jāņa iela 1a, Jāņa iela pie Nr. 2 gūliju izbūve 

un  regulēšana, Lielā iela starp Nr. 39 un Puķu ielu 16 izskalojuma likvidēšana iekšpagalmā, tranšejas pieasfaltēšana, Pumpura iela 8 iekšpagalmā. 

LK akas nosegšana un noregulēšana uz ietves, Paula Lejiņa iela 13 iekšpagalmā gūliju un pievadu DN200 nomaiņa 10 m, Paula Lejiņa iela 9 gūlijas 

nomaiņa, pievada DN200 6 m remonts. Iekšpagalmu LKT skalošana Pasta iela 20, 22, Pulkveža Brieža iela un Lielās ielas iekškvartāls, Mātera iela, 

Satiksmes ielas iekšpagalms, Pērnavas ielas iekšpagalms, Paula Lejiņa iela 9, Stacijas iela posmā no Mātera ielas līdz Pasta ielai, Asteru iela, Lielā 

iela no Dambja ielas līdz Māras ielai, Puķu iela, Krišjāņa Barona iela 48, Lietuvas šoseja, Sarmas iela, Izstādes, Palīdzības iela 1, 2, Uzvaras iela, 

Lielās ielas – Pasta ielas – Katoļu ielas iekškvartāls, Pērnavas iela, Blaumaņa iela 3, Loka maģistrāle, Aviācijas iela, Paula Lejiņa iela 1, 3, 13, 5, 7, 

9. 



10. Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana. 
 

10.1. Pilsētas dobes. 
 

Dobēs 2021. gadā tika iestādītas 1200 pavasara puķes un 60670 vasaras puķes, kopējās izmaksas – 42 368,15 euro. Tika uzturēti (ravēšana, 

miglošana, mēslošana un laistīšana) astoņi vides objekti – 3862,67 euro. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Puķu podi. 
 

Puķu podos iestādītas 5660 vasaras puķes. Tika uzstādīti 127 puķu podi apgaismojuma stabos un 350 gab. apstādīti uz zemes stāvošie podi. Podu 

uzturēšana (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) – 34 739,10 euro. 

 

  

 

10.3. Zāliena uzturēšanas darbi. 
 

 Parki un izglītības iestādes zāles pļaušana (59,38 ha) – 78 360,77 euro;  

 Pārējie zālieni (356,53 ha) – 28 535,88 euro; 

 Ielu malas (546,96 km) – 62 756,97 euro; 

 Neapsaimniekoto teritoriju pļaušana (260 ha) – 8246,24 euro. 

 Zaļo zonu grābšana pavasarī un rudenī (415,91 ha) – 123 441,92 euro. 

 



10.4. Rotaļlaukumu uzturēšana. 
 

Veikta Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskajā teritorijā esošo 18 rotaļlaukumu, 7 aktīvās atpūtas laukumu, 3 basketbola laukumu iekārtu tehniskā 

uzraudzība, apkope un bojāto detaļu remonts, 34 123 euro; 

Veikta esošo smilts seguma noņemšana rotaļu laukumos, utilizēšana un smilts seguma atjaunošana 34 m3 rotaļu laukumos, 9904 euro. 

 

10.5. Peldvietas. 
 

Jelgavas valstspilsētas teritorijā atrodas divas peldvietas, kas ir atvērtas peldēšanai no 15. maija līdz 15. septembrim: pludmale Lielupes labajā 

krastā pie gājēju promenādes (Krasta iela Nr. 9) un pludmale Pasta salā. Pirms peldsezonas uzsākšanās pludmalēs tiek veikti labiekārtošanas darbi – 

papildinātas smiltis, uzstādītas atkritumu urnas, velosipēdu turētāji, soliņi, pārvietojamās tualetes, ģērbtuves. Lielupē tiek uzstādītas bojas, norobežojot 

peldvietas, tādējādi nodrošinot peldētāju drošību no garām braucošajām laivām. Visas aktīvās sezonas laikā pēc nepieciešamības pludmalēs tiek 

papildinātas smiltis. Lielupes labā krasta pludmalē aktīvās sezonas laikā ir arī bērnu rotaļu laukums un darbojas SUP dēļu noma un kafejnīca. 

Pirms peldsezonas sākuma ar ūdenslīdēju palīdzību tiek iztīrīta Lielupes upes gultne apmēram 7500 m2 platībā Lielupes labā krasta pludmalē un 

Pasta salā. 2021. gadā kopējās izmaksas 2722,50 euro. 

 

  



11. Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana. 
 

 Veikta četru vides objektu “Šamota skulptūra” betona pamatu uzstādīšana, dekoratīvā apgaismojuma izveide šamota skulptūru dārzā Pasta salā – 

9396 euro; 

 Veikta koka skulptūru simpozija “Otrā elpa” ietvaros izveidoto piecu koka skulptūru uzstādīšana Pasta salā – 5889 euro; 

 Veikta bojāto koka veidojumu atjaunošana dabas izziņas Parkā – 1186  euro. 

 Informatīvās plāksnes ar iegravēto tekstu četrās valodās pamatnei Lāčplēša piemineklim piemiņas vietā “Brīvības ceļš” izgatavošana, piegāde un 

uzstādīšana 1156 euro; 

 Veikta ikgadējā Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana – 5846  euro. 

 

   

   



12. Pilsētas pasākumu vizuālais noformējums un tehniskais nodrošinājums. 
 

Kopējās pilsētas pasākumu vizuālā noformējuma un tehniskā nodrošinājuma izmaksas 330 886 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. 

2021. gadā izgatavoti un iegādāti jauni pilsētas svētku dekori – 68 056 euro: 

 Izgatavoti divi lielformāta foto rāmji “Jelgavas pilsētas siluets” un ““SMS” – Mēs esam Jelgava” eksponēšanai pilsētvidē pilsētas svētku laikā, 

5311 euro; 

 Izgatavoti trīs metāla karkasa statīvi Latvijas valsts un Jelgavas valstspilsētas karogu eksponēšanai pilsētvidē Valsts svētku un pilsētas svētku laikā, 

1644 euro; 

 Izgatavots ziemassvētku dekors - lielformāta foto objekts “Arka” eksponēšanai Hercoga Jēkaba laukumā, 1225 euro; 

 Iegādāti ziemassvētku dekori Puzuru tēmā iekarināmie koku vainagos un brīvi stāvošie uz zemes Stacijas parka dekorējumam un uzstādāmie 

apgaismes balstos Vecpilsētas ielas dekorējumam, 11 984 euro; 

 Iegādāti ziemassvētku dekori uzstādāmie apgaismes balstos Lielajā ielā, Pasta salā, Lietuvas šosejā un iekarināmie koku vainagos Hercoga Jēkaba 

laukumā, 46 434 euro. 

 Atjaunoti Lieldienu dekori – sešas lielformāta stiklašķiedras olas eksponēšanai pilsētvidē Stacijas ielas rotācijas aplī un Raiņa parkā; 1458 euro. 

   



13. Mežu un pilsētas apstādījumos esošo koku apsaimniekošana. 
 

13.1. Pilsētas koki. 
 

 Veikta bīstamu, nevēlamu, traucējošu koku izzāģēšana, kā arī traucējošo zaru un krūmu apzāģēšana pie brauktuvēm, ietvēm un ceļa zīmēm – 

28 315 euro; 

 Veikta ielu apstādījumos un parkos esošo koku celmu izfrēzēšana, kopskaitā 45 celmi – 3594 euro; 

 Veikta pieaugušo koku vainagu kopšana, veidošana un krauķu ligzdu demontāža – 32 348 euro; 

 Ielu un parku, skvēru apstādījumi papildināti ar 25 jauniem kociņiem – 8100 euro; 

 Veikta jauno kociņu kopšana – atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma iestrāde, laistīšana, vainagu kopšana – 5376 euro. 

   
 

13.2. Pilsētas meži. 
 

 Sagatavots cirsmu fonds 1745 m3 koksnes un pārdots cirsmu izsolē – 77 850 euro; 

 Veikta apauguma novākšana meža meliorācijas grāvju trasēs, gar meža ceļiem, uz kvartālstigām un mežmalās gar autoceļiem 17 ha – 3365 euro; 

 Veikta meža meliorācijas grāvju gultnes pārtīrīšana 2350 m un trīs caurteku atjaunošana – 6416 euro; 

 Veikti dažādi ar meža uzturēšanu saistīti palīgdarbi: bebru dambju jaukšana, sanesumu pārtīrīšana meliorācijas grāvjos, atkritumu vākšana, meža 

ceļu uzturēšana u.c. – 3545 euro. 



14. Kapsētu apsaimniekošana. 
 

Iestāde apsaimnieko 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 2021. gadā paveiktie darbi: 

 

 veikta bīstamo koku izzāģēšana un koku kopšana Meža un Zanderu kapsētās – 4223 euro; 

 turpinās Meža kapu teritorijas uzbēršanas darbi Bauskas ielā 18, Jelgavā; 

 kapsētu teritoriju kopšanā un kārtošanā 2021. gadā tika iesaistīti 80 piespiedu darba veicēji, nosūtīti no Valsts Probācijas dienesta. 

 

Jelgavas pilsētas kapsētās 2021. gadā apbedīti 859 mirušie (2020. gadā – 709 mirušie). 

 

Kapsētas 

nosaukums 

Norauku Zanderu Bērzu Meža Baložu Miera Romas Kalnakroga 

Mirušo skaits 5 138 240 328 135 4 6 3 

 


