Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2020. gada 22.janvāra sēdē. Lēmums Nr.14, protokola Nr.2

AKTUALIZĒTAIS JELGAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS 2020.-2023.gadam

Nr.p.k.

Valdības
funkcija
(atbildība)

Teritorija

Projekta nosaukums

Atbilstība
Projekta veids stratēģiskajām
prioritātēm

Vēstures
mantojums ēkas

P4 T RV2

Plānotā
summa 2020.
(EUR)

Piešķirts/
Budžets
2020.gadā
(EUR)

Finanšu
resurss pašvaldība,ES
Plānots/
Indikatīv Indikatīvā
fondu
Aizņēmums ā summa
summa
finansējums
2020.gadā
2021.
2022. - 2023.
(norādīt)-fonds
(EUR)
(EUR)
(EUR)
vai
programma

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji (plānotās
aktivitātes)

Par projekta ieviešanu
atbildīgā
nodaļa,struktūrvienība,
iestāde

Projekta
īstenošanas termiņš

Projekta vīzija: atdzīvināt dārznieka namiņa unikālo stāstu, par dārznieku, kurš tur
dzīvojis, muzeja veidā; iekārtojot izstāžu telpas un ierīkojot ziemas dārzu, apvienojot
modernās tehnoloģijas ar praktiskām lietām. Šādas ēkas restaurācija papildinātu novada
tūrisma piedāvājumu klāstu. Lielplatones muižas apbūve ir Valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.5225. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte veikta
2019.gadā, jāiztrādā TP.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2023.

Veicināt kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, saglabāšanu un objektu sakārtošanu,
infrastruktūras attīstību tūristu un iedzīvotāju vajadzībām. Jumta nomaiņa, ieejas
portāla atjaunošana - restaurācija (durvis, kolonas un grīda) un vēsturiskās terases
izbūve (vietējas nozīmes kultūras piemineklis). Secīgs projekts "Saglabāt, lai
nepazaudētu- Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana 1.kārta".

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2021.

1

04

Lielplatone

Lielplatones muižas ansambļa ēkas
"Dārznieka namiņš"

2

08

Platone

Lielvircavas muižas kungu nama telpu
atjaunošana, 2.kārta

Vēstures
mantojums ēkas

P4 T RV2

3

04

Vircava

Vircavas tautas nama pagrabtelpu
arhitektoniskā izpēte

Vēstures
mantojums ēkas

P4 T RV2

VKKF

4

08

Platone

Brīvdabas vietas izveide pasākumu un
svētku svinēšanai Platones

Teritorijas
labiekārtošana

P2 K RV1

ELFLA

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Projekta īstenošana ieviesīs
jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, jo
tiks izbūvēta brīvdabas estrāde Platones pagastā, vieta, kur iedzīvotāji varētu pulcēties,
atpūsties, lietderīgi pavadīt brīvo laiku un veikt dažādas aktivitātes.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2023.

5

08

Vilce

Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes
ciemā

Teritorijas
labiekārtošana

P2 K RV1

ELFLA

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Projekta īstenošana ieviesīs
jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, jo
tiks izbūvēts basketbola, futbola, pludmales volejbola laukums un dažādi āra trenažieri,
kurus varēs izmantot gan bērni, gan jaunieši, gan arī seniori.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2023.

ELFLA

29 840

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Projekta īstenošana ieviesīs
jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, jo
tiks izbūvēts un sakārtots sporta laukums Zaļenieku pagastā, kurā aktīvai laika
pavadīšanai piesaistīs visa vecuma iedzīvotājus un varēs tikt organizētas dažāda veida
nometnes un aktivitātes, kuras tik ļoti bija iecienīts organizēt Zaļenieku pagastā un ir
iecienījuši daudzi interesenti no citiem novadiem. Plānotajā teritorijā būs atjaunots
skrejceļa segums un sporta laukums, kuru varēs izmantot Zaļenieku pamatskolas un
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas skolēni, kā arī visi aktīvie
Zaļenieku pagasta iedzīvotāji un sporta aktivitāšu apmeklētāji.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2020.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2020.

6

09

Zaļenieki

Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku
ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

Teritorijas
labiekārtošana

P2 S RV2

KKF, LEADER,
ZPR, u.c.

95 018

119 342

9 909

84 131

KM

11 683

45 000

Veikt Vircavas tautas nama pagraba arhitektonisko apsekošanu un secīgi pēc
6 500 rekomendācijām, veikt darbus pagraba un pagraba velvju atjaunošanai un saglabāšanai, Attīstības nodaļa
lai turpmāk pagraba telpas varētu izmantot.

2019. - 2021.

7

09

Svēte

Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā
pie Svētes pamatskolas

Teritorijas
labiekārtošana

P2 S RV2

97 065

67 838

ELFLA

26 762

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Projekta īstenošana ieviesīs
jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, jo
tiks izbūvēts un sakārtots sporta laukums Svētes pagastā, kurā aktīvai laika pavadīšanai
piesaistīs visa vecuma Svētes pagasta iedzīvotājus, varēs tikt organizētas dažāda veida
sporta aktivitātes un sacensības. Plānotajā teritorijā būs atjaunots skrejceļa segums un
sporta laukums, kuru varēs izmantot Svētes pamatskolas skolēni, kā arī visi aktīvie
Svētes pagasta iedzīvotāji un sporta aktivitāšu apmeklētāji.

8

09

Eleja

Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas
novada Bērnu un jauniešu izglītības un
iniciatīvu centra (Eleja)

Teritorijas
labiekārtošana

P2 I RV1

138 261

105 622

ELFLA

27 660

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Projekta īstenošana ieviesīs
jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, jo
būs dažāda veida multifunkcionālas bērnu atrakcijas, atsperšūpoles, šūpoles, karuselis,
šķēršļu taka, vingrošanas komplekss, pievilkšanās stienis, līdztekas, dažādi āra
trenažieri un bruģēts paaugstinājums pasākumiem.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2020.

9

09

Jaunsvirlauka

Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes
ciemā

Teritorijas
labiekārtošana

P2 S RV2

ELFLA

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Projekta īstenošana ieviesīs
jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, jo
tiks izbūvēts kvalitatīvs multifunkcionāls sporta laukums, kurā varēs rīkot pagasta un
novada mēroga sporta pasākumus. Plānotajos darbos iekļauti meliorācijas darbi.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2020.

Teritorijas
labiekārtošana

P2 S RV2

ELFLA

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Plānotajā teritorijā būs asfaltēts
laukums, kurā drošā vidē jaunāka vecuma bērni varēs iemācīties braukt ar velosipēdu
un skrituļslidām. Laukumā tiks izvietotas pārvietojamas skeitparka rampas, kas
piesaistītu vecākus bērnus un dažādos viņu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Skeitparka
pārvietojamo figūru funkcionalitāte ļaus laukuma teritoriju izmantot fiziskām
aktivitātēm arī gada ziemas mēnešos.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2019. - 2023.

Vēstures
mantojums teritorija

P4 T RV3

Projekta mērķis palielināt kultūras mantojuma objektu – muižas parku – tūrisma
potenciālu, integrējot savstarpēji papildinošus mūsdienu konceptus, objektus un
pakalpojumus klasiskajos muižu parkos, tādējādi veicinot to pievilcību ceļotājiem, kas
šeit pavada brīvo laiku un apmeklētājiem ar profesionālu interesi, vienlaikus ievērojot
un piemērojot ilgtspējības un dabas aizsardzības principus. Elejas muižas parka
teritorijas infrastruktūras atjaunošana- izstāžu zāles izveidošana.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2017. - 2021.

Mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība
Jelgavas novada pašvaldībā. Projekta mērķis un galvenās darbības ir tieši vērstas uz
sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju grupu situācijas
uzlabošanu un nodrošina iespējas projekta mērķa grupai saņemt vienlīdzīgus
pakalpojumus, palīdzību un informāciju neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes, vecuma,
etniskās piederības un citiem faktoriem. Galvenās projektā plānotās darbības ir 2 ēku
un 1 dzīvokļa - projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde (1
būvprojekts, 2 apliecinājuma kartes) un būvekspertīze 1 objektam - tika izstrādāta
pirms projekta iesniegšanas. Būvju un telpu pārbūve, atjaunošana, tai skaitā
būvuzraudzība, autoruzraudzība, kā arī teritorijas labiekārtošana; materiāltehniskā
nodrošinājuma iegāde, mērķa grupas vajadzībām.

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

2018. - 2020.

10

09

Sesava

Aktīvās atpūtas laukuma izveide
Bērvircavas ciemā

11

08

Eleja

Elejas muižas parka teritorijas
infrastruktūras atjaunošana II kārta
(NovelForHeritage, LLI-444)

12

10

Novads

Jelgavas novada pašvaldības
deinstitucionalizācijas plānā iekļauto
pakalpojumu infrastruktūras attīstība(
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība DI plānu īstenošana)

Sociālo
pakalpojumu
attīstīšana

P2 L RV1

35 486

327 152

35 486

91 627

683 166

LatLit

SAM 9.3.1.1.

235 525

82 000

Daudzfunkcionālo centru kā vietējās
kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības
virzītājspēka attīstība/Octopus, LLI425

Sociālo
pakalpojumu
attīstīšana

P1 L RV1

81 240

14 452

Zaļenieku pagasta kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana,
restaurācija

Energoefektivitā
te

P2 K RV2

42 834

42 834

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/Labklājības pārvalde

2019. - 2021.

Būvprojekta izstrāde fasādes renovācijai, bēniņu apkures sistēmas cauruļu atjaunošanai Infrastruktūras un
1 380 000 secīgi turpmākajos gados plānoti būvdarbi
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa /pagasta pārvalde

2017. - 2020.

13

10

14

08k

15

08k

Eleja

Elejas vidusskolas sporta zāles
pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu
iestādi

Kultūras iestāžu
infrastruktūra

P2 V RV8

Vecās skolas sporta zāles pārveide par kultūras centru, jo Elejas pagastā nav
1 527 420 nodrošināta vieta kultūras iekštelpu pasākumiem.

16

08k

Valgunde

Valgundes pagasta IKSC „Avoti”
energoefektivitātes paaugstināšana

Energoefektivitā
te

P2 V RV8

1 500 000

17

08s

Eleja

Elejas pagasta Sporta halles un baseina
būvniecība

Sporta
infrastruktūra

P2 S RV1

18

08v

Vilce

Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures
vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu
radīšana

Vēstures
mantojums ēkas

Kalnciems

Kalnciema pagasta vidusskolas telpu
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

Izglītības
iestāžu
teritorijas
labiekārtošana

Eleja

Elejas vidusskolas Lietuvas iela 34
(sākumskola) teritorijas labiekārtošana

Izglītības
iestāžu
teritorijas
labiekārtošana

Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas mācību laboratorijas ēkas
atjaunošana (līkā māja) pārbūve

19

09

Novads

Zaļenieki

P2 K RV2

P2 I RV1

24 000

7 000

LatLit

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un
efektivitāti un veicināt vietējās kopienās dzīvojošo neaizsargāto grupu sociālo
integrāciju, izveidojot un uzlabojot sociālās iekļaušanas pasākumus un sociālos
pakalpojumus daudzfunkcionālos centros. Jelgavas novada pašvaldība plāno izveidot
Dienas aprūpes centru Lielplatones internātpamatskolas telpās vienā no korpusiem,
iekļaujot arī sensorās istabas izveidi.

66 788

24 000

7 000

300 000

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa /pagasta pārvalde

2017. - 2023.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa /pagasta pārvalde

2017. - 2023.

5 000 000 Jaunas sporta infrastruktūras vietas izveidošana.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa /pagasta pārvalde

2017. - 2023.

Muižas pagraba izbūve ekspozīcijām, saietu telpas izbūve; vides izglītības centra
1 055 000 izveide; parka labiekārtošana, dabas takas izveide, aprīkošana. 2020.gadā plānotie
darbi- pacēlāja izbūve pie muižas ieejas

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa /pagasta pārvalde

2017. - 2021.

Veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un esošo telpu remontu, lai ēka būtu
pieejama novada iedzīvotājiem un droša ekspluatācijā.

Paredzēts veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, veidojot jaunu izskatu esošajai
ēkai, ietverot jaunas iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas, izbūvējot liftu un
nodrošinot visā ēkā nokļūšanu cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Telpas pielāgot
Infrastruktūras un
4 000 000 atbilstoši daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra, Latvijas Būvnormatīvu,
saimnieciskā nodrošinājuma
VUGD un Veselības Inspekcijas prasībām
nodaļa /Izglītības pārvalde
2020.gadā plānots ārējo kāpņu remonts

2017. - 2021.

P2 I RV1

Teritorijas norobežojošā žoga un vārtu uzstādīšana, vienlaikus paplašinot skolas
teritoriju. Uzlabota bērnu drošība teritorijā; gājēju un transporta celiņu atjaunošana,
nomainot sadrupušo asfaltu ar betona bruģi un jaunu asfalta segumu; jaunas teritorijas
405 822
apgaismojuma izbūve; lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve; sporta laukuma
ierīkošana; āra sporta un rotaļu rīku, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, uzstādīšana;
teritorijas apzaļumošana un košumkrūmu iestādīšana.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa /Izglītības pārvalde

2017. - 2023.

Izglītības
iestāžu materiāli
tehniskā bāze

P2 I RV1

700 000

Veikt ēkas atjaunošanu, pārbūvi, siltumtrases izbūvi (siltumtrases izbūves darbi veikti
2019.gadā).

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

20

09

21

09

22

09

Vircava

Vircavas pagasta vidusskolas un sporta
halles teritorijas labiekārtošana

Izglītības
iestāžu
teritorijas
labiekārtošana

P2 S RV2

207 000

310 000

Teritorijas labiekārtošana, meliorācijas sakārtošana, lietus ūdens kanalizācijas un
Infrastruktūras un
drenāžas sistēmas ierīkošana. Āra apgaismojuma ierīkošana. Atjaunot ārējos
saimnieciskā nodrošinājuma
kanalizācijas tīklus. Rezultatīvais rādītājs - izglītības iestādē uzlabota audzēkņu drošība
nodaļa
skolas teritorijā, kā arī uzlabots teritorijas kopējais tehniskais un vizuālais stāvoklis.

2017. - 2023.

23

09

Sesava

Sesavas pamatskolas teritorijas
labiekārtošana

Sporta
infrastruktūra

P2 S RV2

104 000

500 000

Veikt pagraba atjaunošanu, bērnu rotaļu laukuma un žoga ap to izbūvi. Tiks uzlabot
bērnu drošība skolas teritorijā, pilnveidotas bērnu vispusīgās iemaņas. 2021.gadā
plānots uzsākt sporta laukuma skrejceļa nomaiņu, žoga, LKT, celiņu, baskāju takas un
zaļās klases izbūvi.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

24

09

Līvbērze

Moduļu tipa ēkas būvniecība Aizupes
pamatskolā - dabas zinību un mājturības
kabineti

Izglītības
iestāžu
infrastruktūra

P2 I RV1

625 000

1 000 000

Moduļu tipa ēkas būvniecība. Paredzamie darbi - topogrāfija un saskaņošanas darbi,
komunikācijas, projektēšana un būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/Izglītības pārvalde

2017. - 2023.

P2 I RV1

1.kārta: teritorijas norobežojošā žoga un vārtu uzstādīšana, vienlaikus paplašinot skolas
teritoriju. Uzlabota bērnu drošība teritorijā; gājēju un transporta celiņu atjaunošana,
nomainot sadrupušo asfaltu ar betona bruģi un jaunu asfalta segumu; jaunas teritorijas
Infrastruktūras un
apgaismojuma izbūve; lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve; sporta laukuma
600 000
saimnieciskā nodrošinājuma
ierīkošana; āra sporta un rotaļu rīku, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, uzstādīšana;
nodaļa
teritorijas apzaļumošana un košumkrūmu iestādīšana.
2.kārta: Staļģenes vidusskolas parka teritorijas labiekārtošana.
3.kārta: Staļģenes vidusskolas galvenās ieejas puses labiekārtošana.

2017. - 2023.

P2 L RV2

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/SARC Eleja

2017. - 2023.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/SARC Eleja

2017. - 2020.

Izveidot doktorāta telpas, nodrošinot piekļuvi visām mērķa grupām.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta
pārvalde/Labklājības
pārvalde

2019.-2020.

Lielplatones internātpamatskolas teritorijas labiekārtošana - ugunsdrošības jautājums
(dīķis, piekļūšana, teritorija).

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta
pārvalde/Izglītības pārvalde

2017. - 2020.

Zaļenieki

25

09

Jaunsvirlauka

Staļģenes vidusskolas teritorijas
labiekārtošana

Izglītības
iestāžu
teritorijas
labiekārtošana

26

10

SARC ELE

SARC Eleja Lietuvas 19 teritorijas
labiekārtošana

Sociālo
pakalpojumu
infrastruktūra

27

10

SARC ELE

SARC Eleja ēku energoefektivitātes
Energoefektivitā
paaugstināšana, pārbūve, Lietuvas ielā, 19a,
te
Eleja

P2 L RV2

60 000

60 000
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Sesava

Sesavas administratīvās ēkas telpu
Ēku
vienkāršotā atjaunošana ar doktorāta izveidi
remontdarbi
1.stāvā

P2 L RV2

83 500

83 500
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09

Lielplatones IPS

Lielplatones internātpamatskolas teritorijas Enerģētikas
labiekārtošana
infrastruktūra

P2 V RV8

286 022

520 760

Žoga izbūve, celiņu izbūve, apgaismojuma, LŪK, ūdensapgāde, elektroapgāde,
siltumapgāde, kanalizācijas labiekārtošana

Senioru ēkas atjaunošana t.sk. inženierkomunikāciju nomaiņa, ēkas energoefektivitāte,
723 760 telpu pārplānošana, 2.stāva izbūve.
2020. plānots 1.stāva sanitārā mezgla sakārtošana (WC, dušas)

263 000

30

31

10v

06

Līvbērze

Dienas centra telpu atjaunošana un
aprīkošana Jelgavas iela 19

Ēku
apsaimniekošan
a

Novads

Teritorijas atraktivitāte - Parku
apsaimniekošanas plānu izstrāde un
ieviešana, nosakot parkiem tēmu,
specializāciju)

Vēstures
mantojums teritorija

P2 V RV1

Neizbūvētas telpas remonts, elektroinstalācijas, ventilācijas, u.c. ierīkošana un bijušo
42 500 aptiekas telpu remonts un apvienošana, logu maiņa. Nepieciešams telpu pārbūves
projekts.

P4 T RV2

Parku apsaimniekošanas plānu izstrāde Jelgavas novada parkiem - Zaļenieku, Vircavas,
Lielplatones, Staļģenes, Elejas muižu parkiem
2020.gadā paredzēts muižas parku kopšana un attīstība - 5 muižas parku (Vilces,
20 000
Attīstības nodaļa
Lielplatones, Vircavas, Zaļenieku un Lielvircavas) meža inventarizācijas vai
dendroloģisko plānu izstrāde un visu parku ieskaitot Elejas un Staļģenes parku
uzturēšana atbilstoši izstrādātajiem pārvaldības plāniem

32

04

Novads

Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana

Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums

33

08k

Svēte

Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras nama
lietus ūdens novadīšanas sistēmas
sakārtošana

Teritorijas
labiekārtošana

P3 V RV9

34

04

Eleja

Elejas pagasta Elejas ciema LŪK sistēmas
pārbūve 2.kārta

LŪK attīstība

P2 V RV6

P2 V RV3

P2 V RV1

35

05

Novads

Ūdenssaimniecības attīstībai - ūdens
atdzelžošanas staciju izbūvei, kanalizācijas
sūkņu stacijas rekonstrukcijai un
Ūdenssaimniecī
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai - bas attīstība
SIA „Jelgavas novada KU” pašvaldības
deleģēto funkciju veikšanai

36

04

Kalnciems

Transporta
Kalnciema pagasta Draudzības ielas gājēju infrastruktūra,
celiņa pagarināšana, būvniecība līdz tirgum t.sk.
Apgaismojums

37

04

Kalnciems

Sporta nama atjaunošana, Lielupes ielā,
Kalnciems, sporta promenādes būvniecība
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04

Lielplatone

Lielplatones pagasta Tirgus ielas seguma
atjaunošana
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04

Lielplatone

Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā
apgaismojuma un gājēju celiņa būvniecība
(gar Alejas ielu līdz Tirgus ielai un gar ceļu
Alejas iela-Mazeleja )
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04

Lielplatone

Lielplatones pagasta Mazplatones ielas
apgaismojuma būvniecība

41

04

Līvbērze

Būriņu ceļa un tilta ekspertīzei un 1.kārtas
pārbūve

42

04

Svēte

Svētes pagasta Svētes ciema Ceriņu, Dārza
un Liepu ielu asfaltēšana 1,2km
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04

Vilce

Vilces pagasta auto stāvlaukuma
būvniecība Madaru ceļa un Austrumu ielas
krustojumā 2)autostāvlaukuma izbūve pie
Vilces muižas ~300 m2
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04

Vilce

Vilces pagasta autoceļa Vaiteņu krustojums
– Bandenieki asfaltēšana 5.29km

45

04

Vilce

Vilces pagasta Ziedkalnes ceļa seguma
atjaunošana 2,25 km garumā

46

04

Novads

Meliorācijas sistēmu uzturēšana Jelgavas
novadā

Sporta
infrastruktūra

Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums
Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums
Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums
Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums
Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums
Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums
Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums
Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums

Meliorācijas
sistēmu
sakārtošana

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta
pārvalde/Izglītības pārvalde

P2 L RV2

10 000

470 500

10 000

20 000

Grants ceļu uzturēšana, asfalta seguma ceļu uzturēšana 1020 km garumā, ceļu
uzturēšana ziemā, 70 tiltu un caurteku uzturēšana, ceļmalu uzturēšana, satiksmes
drošības pasākumi, TP izstrāde ceļu rekonstrukcijai. Tajā skaitā 2020.gadā plānots:
Infrastruktūras un
1.Eleja- satiksmes drošibas uzlabošana Parka ielas labiekārtošana pie bērnu dārza
saimnieciskā nodrošinājuma
2. Kalnciems- 35000 EUR asfalta atjaunošana pie DI Sociālās mājas, 16000 EUR ietvi
nodaļa
gar Draudzības ielu 270m*1,5m platumā
3. Svēte - Dārza ielas virsmas apstrāde
4. Vilce - dubultā virsmas apstrāde uz Vilces kapiem

470 500

LKT ar akām novadošā tīkla ierīkošana jumta lietus ūdens noteku savākšanai slēgtā
sistēmā, ēkas apmales sakārtošana, pamatu cokola atjaunošana.

24 000

325 000 Izstrādāts TP LŪK sakārtošanai Bauskas, Parka, Pelšes un Ievu ielām.

139 700

Pagasta
pārvalde/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa
Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2020.gads - Līvbērze, Līvbērzes pagasts - Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija;
Lielplatone, Lielplatones pagasts - Lielplatones muižas NAI izbūve - Notekūdeņu
Īpašuma pārvalde
atbilstoša attīrīšana; 10 neizmantotu urbumu tamponēšana, Jelgavas novadā - Dabas
resursu izmantošanas normatīvo aktu ievērošana.

139 700

20 000

P2 S RV1

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

401 800 Inženierizpēte un projekta izstrāde, būvdarbi

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

Mērķis palielināt Jelgavas novada vietas potenciālu un pievilcību, kas ir kā
642 154 priekšnosacījums jaunu kultūras, veselības, sporta un citu saistītu pakalpojumu
attīstībai, izbūvējot Kalnciema pagasta atpūtas un sporta infrastruktūru.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

Inženierizpēte, seguma atjaunošana (0,355km)

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

P2 V RV1

P2 V RV1

8 000

Inženierizpēte.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

P2 V RV8

7 200

Inženierizpēte.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

Būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība sadalīta kārtās, būvdarbus uzsākot
2020.gadā

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2021.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

P2 V RV1

320 000

320 000

280 000

0

60 000 ceļa seguma atjaunošana

P2 V RV1

P2 V RV1

7 000 Būvprojekta izstrāde.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

P2 V RV1

7 000 Būvprojekta izstrāde

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2020.

Būvprojekta izstrāde.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

P2 V RV1

P2 V RV6

284 575

45 054

45 054

Meliorācijas sistēmu sakārtošana un uzturēšana visā Jelgavas novada teritorijā.
2020.gadā meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi plānoti objektos :
1.Platones pamatskolas Lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošana
2.Sodītes grāvja pļaušana Viesturciema teritorijā, mitrzemes dīķu pārtīrīšana zāles
pļaušana

Meliorācijas
sistēmu
sakārtošana

47
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Novads

Paplašināto kapu teritorijās drenāžas
pārkārtošana un grāvju pārtīrīšana

48

04

Novads

Atbalsts
Tirdzniecības vietu ierīkošana, iekārtošana
uzņēmējdarbība
novada ciemos
i

P2 V RV6

116 062

Kapu teritorijas paplašināšanas rezultātā uzbērtajās platībās meliorācijās sistēmu
pārkārtošana. Nepieciešams sasniegt nosusināšanas normu atbilstoši apbedījumu
normatīvajiem regulējumiem.
2020.gadā plānotie darbi:
1. Līvbērzes kapu Skuju teritorijas drenāžas pārkārtošana un grāvja pārtīrīšana;
2.Zaļenieku kapu paplašināšanas teritorijas segtās drenāžas pārkārtošana, DR aku
izbūve kolektora trasē
3.Vircavas vidusskolas pamatu drenāžs un lietus kanalizācijas sistēmas atajunošanas
būvdarbi

116 062

P2 U RV1

49

04

Eleja

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas
veicināšana, sadarbojoties pilsētu un lauku
Atbalsts
teritorijām. Attīstīt uzņēmējdarbību
uzņēmējdarbība
ģeotermālās enerģijas ieguves vietāi
peldbaseina, vannas, pirtis un balneoloģiju,
lauksaimniecība, akvakultūra

50

08v

Novads

Radošu pakalpojumu attīstīšana kultūras
mantojuma saglabāšanas un izmantošanas
veicināšanai

Vēstures
mantojums ēkas

P4 T RV2

51

10

Novads

Personu ar speciālām vajadzībām un citu
sociālā riska grupu personu integrācijas
pasākumi

Sociālo
pakalpojumu
attīstīšana

P1 L RV1

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

Pagasta pārvalde/Attīstības
nodaļa

2017. - 2023.

Arttīstības nodaļa

2017. - 2023.

Jelgavas novada pašvaldības muižu specializācijas noteikšana, Arhitektoniskā
mākslinieciskās izpētes (AMI) darbi muižās

Attīstības nodaļa

2017. - 2023.

Grupu dzīvokļu izbūve, aprīkojums; tehnisko palīglīdzekļu iegāde; Sensorās istabas
aprīkojuma iegāde Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

Labklājības pārvalde

2017. - 2023.

Vides un dabas aizsardzības veicināšana, tai skaitā zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības; tai skaitā tehnikas iegāde.
2020.gadā plānots papildus atjaunot zivju mazuļus Lielupē. Makšķerēšanas vietu
labiekārtošana pamatojoties uz pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.7 25.05.2016.
"Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē" un Saistošie noteikumi Nr.9
28.12.2018. "Par licencēto makšķerēšanu Lielupē".

Īpašuma pārvaldības nodaļa

2017. - 2023.

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciema meliorācijas sistēmas pārbūve.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

Dambja būvprojekta izstrāde, būvniecība starp dzelzceļu un Tukuma šoseju.
2020.gadā plānots dambja nostiprinājuma izbūve un apauguma novākšanu

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2021.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

69 000 Glūdas, Kalnciema un Līvbērzes pagastos.

P2 U RV1

Ģeotermālās enerģijas izmantošanas izpēte Elejas pagastā. 2 izpētes tehnisko projektu izstrāde
Elejas termālajiem ūdeņiem Ģeotermālās enerģijas izmantošana Elejas pagastā Jelgavas novadā
(saistība ar reģionālo projektu). Kopējā summa 33 200 000
Ģeotermālās enerģijas izmantošana Elejā ir iespējama vairākos veidos:
33 200 000 • siltumapgāde un dzesēšana, iekļaujot arī centralizēto siltumapgādi;
• peldbaseini, vannas, pirtis un balneoloģija;
• lauksaimniecība;
• akvakultūra;
• ražošana ( ir interese no dažādiem uzņēmējiem)

EK IIE

12 000

52
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Novads

Vides un dabas aizsardzības veicināšana

Vides
aizsardzība

P3 V RV9

53

04

Jaunsvirlauka

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciema
meliorācijas sistēmas pārbūve

Meliorācijas
sistēmu
sakārtošana

P2 V RV6

210 000

210 000

54
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Līvbērze

Dambja sakārtošana

Meliorācijas
sistēmu
sakārtošana

P2 V RV6

240000

240000
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Platone

Platones skolas teritorijas labiekārtošana

Izglītības
iestāžu
infrastruktūra

P2 I RV1

LAD, LVAF

0

360 000

Jauna sporta laukuma izbūve, meliorācijas sistēmu sakārtošana

Veikt Lielupes upes baseina plūdu modelēšanu; izstrādāt un ieviest elektronisko
sistēmu plūdu monitoringam Lielupes upes baseinā; nodrošinot iespēju paredzēt plūdus
pēc iespējas savlaicīgāk; Izstrādāt tiešsaistes rīku, kas nodrošinātu publisku pieeju
118 000
plūdu monitoringa datiem; Izstrādāt agrās brīdināšanas sistēmu plūdu gadījumā, lai
maksimāli samazinātu potenciālos plūdu radītos zaudējumus; Izstrādāt pasākumu plānu
reaģēšanai plūdu gadījumā

56

05

Novads

Plūdu monitorings Lielupes baseina upēs

Vides
aizsardzība

P1 A RV1

57
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Novads

Kapu teritoriju paplašināšana novada
teritorijā

Kapu teritoriju
paplašināšana

P3 V RV9

45 000

45 000

1.Bērzkroga kapi, tranšejas rakšana ar mērķi aprakt izrautos celmus un iegūt smilts materiālu
teritorijas paaugstināšanai ; smilts materiāla transportēšana no īpašuma Kurmalītes
2.Lielvircavas kapi - celmu raušana

Īpašuma pārvaldības nodaļa

2019.-2021.

58
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Sesava

Sesavas sporta halles jumta remonts

Sporta
infrastruktūra

P2 S RV2

18 567

18 567

Nesošās konstrukcijas un parapeta remonts

Sporta centrs

2017. - 2020.

59

08s

Sesava

Sesavas sporta halles remonts

Sporta
infrastruktūra

P2 S RV2

Telpu remonts, lai sporta halle būtu pieejama novada iedzīvotājiem un droša
ekspluatācijā. Veicamie darbi - iekštelpu kosmētiskais remonts (pēc tekošā jumta
sakārtošanas)

Sporta centrs

2017. - 2021.

60

09

Svēte

Svētes pamatskolas zēnu mājturības ēkas
projektēšana, būvniecība

Izglītības
iestāžu
infrastruktūra

P2 I RV1

Secīgi darbi saskaņā ar izstrādāto TP. Nodrošināt Svētes pamatskolas skolēniem
iespēju apgūt mācību vielu mājturībā un tehnoloģijās veicot kokapstrādes un
metālapstrādes darbus. Iekārtot konteinera tipa telpu salikumā atbilstošas darbnīcas
telpas.

Izglītības
pārvalde/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

61

06

Lielplatone

Gājēju celiņa un apgaismojuma būvniecība
Teritorijas
Sidrabes parkā, Lielplatones pagasta
labiekārtošana
Dārziņu ielas apgaismojuma būvniecība

P2 V RV1

Gājēju celiņa un apgaismojuma būvniecība

Attīstības nodaļa/ pagasta
pārvalde

2019. - 2023.
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Vilce

Vilces muižas kalpu mājas fasādes
apliecinājuma kartes izstrāde un
energoefektivitātes paaugstināšana (Vilces
bibliotēka, pasts, doktorāts, pakalpojumu
centrs)

P4 T RV2

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2017. - 2023.

63

08k

Vilce

Divu Mūrmuižas kaujas pieminekļu
teritoriju labiekārtošana

Krasta nostiprināšana, darbu projektēšana un vadīšana

Pagasta pārvalde/Attīstības
nodaļa

2017. - 2023.

Ārējās kanalizācijas pievienošana kopējai pagasta centrālajai kanalizācijai

Infrastruktūras
unsaimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2017. - 2023.

Jumta siltumizolācijas nomaiņa un seguma pārkausēšana

Sporta centrs/Infrastruktūras
un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2017. - 2023.

64

65

09

08s

Valgunde

Glūda

Kalnciema vidusskolas PII ārējās
kanalizācijas izbūve
Jumta daļēja siltumizolācijas nomaiņa un
seguma pārkausēšana Skolas 3, Nākotnē

Energoefektivitā
te
Vēstures
mantojums ēkas
Izglītības
iestāžu
infrastruktūra
Izglītības
iestāžu
infrastruktūra

19 000

300 000

125 000

P4 T RV2

P2 I RV1

P2 S RV2

15 000

47 000

15 000

47 000

Jumta seguma, notekcauruļu nomaiņa, bēniņu siltināšana, apmales izbūve

2017. - 2023.
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Vircava

Vircavas pagasta Vircavas ciema Madaru
(0,21km), Sibru (0,72km), Plāksnīšu
(0,22km) ielu asfaltēšana un āra apgaismes
izbūve

Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV8

15 000

15 000
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Novads

Degradēto teritoriju sakārtošana visā
novada teritorijā

Teritorijas
labiekārtošana

P3 V RV9

35 000

35 000
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04

Platone

Apgaismota gājēju celiņa no A-8 līdz
Platones centram izbūve, 800 m

Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV8
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06

Novads

Teritorijas labiekārtošana un vides
aizsardzība, atbilstoši MK noteikumos
noteiktajam

Teritorijas
labiekārtošana

P3 V RV9

140 000

143 000

Projektu izstrāde apgaismojuma ierīkošanai Madaru un Sibru ielās. Vircavas ciema ielu
Infrastruktūras un
asfaltēšanas tehnisko projektu izstrādei Madaru, Sibru, Plāksnīšu ielām.
saimnieciskā nodrošinājuma
2020.gadā plānots Vircavas ciemā ceļa seguma virsmas apstrāde Plāksnīšu ielai apm.
nodaļa
200m; Madaru ielai 234m ielām

Būvju nojaukšana -Viesturi 56, Viesturi, Glūdas pag.; garāžas Skolas iela 10A,
147 400 Nākotne, Glūdas pag.; Lejiņas, Jaunsvirlaukas pag.; atbrīvoti šķūņi Ūziņu centrā, Īpašuma nodaļa
Zaļenieku pag.; Zvaigznītes, Vilces pag.

350 000

Infrastruktūras un
Uzlabota satiksmes infrastruktūra, t.sk. gājēju un velo celiņi. Tehniskā projekta izstrāde
saimnieciskā nodrošinājuma
un gājēju celiņa izbūve
nodaļa

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

Vidi ietekmējošu faktoru apzināšana, izvērtēšana, turpmākās darbības plānošana, Vides objektu

31 300

31 300

Īpašuma pārvaldības nodaļa

2017. - 2023.

Lielvircavas, Lielplatones, Staļģenes, Elejas muižas parka apstādījumu iekopšana, jaunu koku,
krūmu stādīšana.

Īpašuma pārvaldības nodaļa

2017. - 2023.

Iegādāta datortehnika mācību procesa nodrošināšanai

Izglītības pārvalde

2017. - 2023.

300 000 kopšana - teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība visā Jelgavas novada teritorijā, atbilstoši
MK noteikumos noteiktajam, tai skaitā tehnikas iegāde.
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06

Novads

Muiža parku apstādījumu iekopšana

Vides objektu
teritoriju
izveidošana un
sakopšana

P3 V RV9

20 000

20 000
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09

Novads

Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas
novada pašvaldības izglītības iestādēs
mācību procesa nodrošināšanai

Izglītības
iestāžu materiāli
tehniskā bāze

P2 I RV1

204 000

204 000
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08s

Zaļenieku sporta halles jumta remonts,
zemējuma kontūru un zibens aizsardzības
ierīkošana

Sporta
infrastruktūra

P2 S RV2

66 206

66 206

Jumta seguma atjaunošana. Ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana veicinās mācību procesa Sporta centrs/Infrastruktūras
nodrošināšanu, iedzīvotāju sporta aktivitāšu pieejamību, nometņu rīkošana.
un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2019.-2020.
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06

Līvbērze

Apgaismojuma sakārtošana Līvbērzes
ciemā

Transporta
infrastruktūra,
t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV8

18 000

18 000

Apsekots infrastruktūras objekts un sastādīts defektu akts par ielu apgaismojuma līnijas
avārijas stāvokli. Esošie Jelgavas ielas apgaismes stabi pie pamatnes norūsējuši (ir
veikta kritiskāko stabu stiprināšana) un elektroinstalācijas kabeļi vietām tika iznesti pa Pagasta pārvalde
gaisu- elektroinstalācijas atjaunošana. Esošo gaismekļu nomaiņa pret LED lampām.
2020.gadā paredzēts veikt stabu nomaiņu

2019.-2020.
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08k

Valgunde

Valgundes pagasta IKSC „Avoti” centra
remonts, aprīkojuma un mēbeļu iegāde
kultūras pasākumu nodrošināšanai

Ēku
remontdarbi

P2 K RV1

Aprīkojuma iegāde secīgi pēc būvdarbiem par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu
un esošo telpu remontu, lai ēka būtu pieejama novada iedzīvotājiem, droša
Kultūras pārvalde
ekspluatācijā un tiktu nodrošināti kultūras pasākumi

2017.-2023.

P2 V RV6

72 600

72 600

Zaļenieki

20 000

Ugunsdzēsības dīķu sakārtošana Valgundes pagasta Vītoliņu, Valgundes un Tīreļu
ciemos.
2020.gadā paredzēts ugunsdzēsības dīķa izbūve Valgundes ciema Mauriņu ielā,
būvdarbi ietver dīķa ar membrānu rakšanu, artēziskā urbuma izveidi un elektrības
pieslēgumu dīķa uzpildīšanas sūkņa darbināšanai.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2019.-2023.

Tehniskā projekta izstrāde 2020.gadā

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2018.-2023.

50 000

Katru gadu poligona rekultivācijai nepieciešams veidot uzkrājumu, nākamās kārtas
rekultivācijai

Īpašuma pārvaldības nodaļa

2019.-2023.
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04

Valgunde

Ugunsdzēsības dīķu sakārtošana Valgundes Teritorijas
pagastā
labiekārtošana
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04

Jaunsvirlauka

Tilta pār Vircavas upi projektēšana un
ekspertīze

Transporta
infrastruktūra

P2 V RV1

50 000

50 000

Atkritumu
apsaimniekošan
a

P3 V RV9

50 000
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05

Līvbērze

Poligona "Brakšķi" rekultivācijas
uzkrājuma veidošana
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04

Lielplatone

Satiksmes uzlabošanas pasākumi
Lielplatones ciema Alejas ielā - Dzelzceļa Transporta
pārbrauktuves uz ceļa Alejas iela-Mazeleja infrastruktūra
, asfaltbetona seguma atjaunošana

P2 V RV1

25 000

25 000

2019.gadā tika uzklāts asfalts līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. 2020.gadā plānots
asfaltbetona virsmas apstrāde Alejas iela- Mazeleja 500m garumā

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2019.-2020.
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10

SARC KAL

Lifta izbūve SARC Kalnciems

Sociālo
pakalpojumu
infrastruktūra

P2 LRV2

76 400

76 400

Lifta izbūve, SARC Kalnciems klientu vajadzībām. 2019/2020.gads būvprojekts,
ekspertīze, būvuzraudzība, būvdarbi.

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/SARC Kalnciems
vadītājs/ pārvaldes vadītājs

2019.-2020.
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08k

Vilce

Vilces tautas nama jumta pagarināšana,
LŪK notekcauruļu izbūve

Ēku
remontdarbi

P2 K RV2

50 000

50 000

Vilces tautas nama jumta pagarināšana, LŪK notekcauruļu izbūve

Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa

2019.-2020.

14 000

Zemes vienība nepieciešama likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.,2. un
6.punktā minēto pašvaldību funkciju nodrošināšanai – organizēt iedzīvotājiem
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, gādāt par savas administratīvās teritorijas
Īpašuma pārvalde
labiekārtošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu.
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Vircava

Zemes iegāde Mazlauku ciemā, dalītā
īpašuma izbeigšanai

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

P2 V RV10

14 000

2019.-2020.

