Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021.gada 27.janvāra sēdē (lēmums Nr.3, protokola Nr.2)

AKTUALIZĒTAIS JELGAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS 2021.-2023.gadam
Finanšu resurss
- pašvaldība,
ES fondu
finansējums
(norādīt)-fonds
vai programma

Plānots/
Aizņēmums
2021.gadā
(EUR)

Nr.p.k.

Teritorija

Projekta nosaukums

Projekta veids

1

09

Eleja

Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju
darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana

Energoefektivitāte

P2 I RV1

PB

23 000

Teritorijas labiekārtošana

P2 I RV1

PB, LAD

496 000

Izglītības iestāžu
materiāli tehniskā bāze

P1 I RV1

PB

5 000

2

3

09

09

Jaunsvirlauka

Novads

Izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošana
un materiāli tehniskās bāzes atjaunošana

09

Sesava

Sesavas pamatskolas teritorijas
labiekārtošana (rotaļu laukuma ierīkošana)

5

09

Novads

Izglītības iestāžu remontdarbi, telpu
aprīkošana, modernizācija

6

09

Sesava

Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas
ciemā

8

9

10

11

09

09s

09

09

09

Valgunde

Vircava

Vircava

Zaļenieki

Novads

12

09

Vircava

13

09

Zaļenieki

14

08k

Platone

Kalnciema vidusskolas profesionālās ievirzes
programmas "Aizsardzības mācības"
infrastruktūras papildināšana
Vircavas pagasta sporta halles
energoefektivitātes paaugstināšana

Teritorijas labiekārtošana

16

17

18

08

08k

08k

08

Platone

Novads

Vilce

Vilce

Lietus ūdens un kanalizācijas (LKT) izbūve
pie Zaļenieku KAV Restaurācijas nama
Izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošana/modernizācija/atjaunošana/telpu
remonti
Vircavas vidusskolas PII iekšpagalma
pārbūve
Ārējā apgaismojuma sakārtošana pie
Zaļenieku KAV dienesta viesnīcas
Kultūras centra izveide Lielvircavas ciemā

PB

Teritorijas labiekārtošana

P2 S RV2

PB

Izglītības iestāžu
materiāli tehniskā bāze

P2 I RV1

PB

Energoefektivitāte

P2 V RV8

PB

Teritorijas labiekārtošana

P2 S RV2

PB

207 000

310 000

Izglītības iestāžu
infrastruktūra

P2 I RV1

PB

20 000

20 000

Lietus ūdens un kanalizācijas (LKT) izbūve pie Restaurācijas nama, t.sk. ēkas
pagraba telpas ventilācijas sistēmas ierīkošana

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Izglītības iestāžu
infrastruktūra

PB

100 000

100 000

Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana/modernizācija/atjaunošana
(rotaļlaukumi, jaunsardzes attīstīšana, tehniskie laukumi)

Izglītības pārvalde

P2 I RV1

Paplašināt un ierīkot drošu, būvnormatīvu prasībām atbilstošu bērnu rotaļu laukumu

Izglītības pārvalde

Ārējā apgaismojuma sakārtošana pie Zaļenieku KAV dienesta viesnīcas, nodrošinot
drošu apkārtējo vidi
Ēkas iegāde Lielvircavā, Kultūras pakalpojuma nodrošināšanai (plānots
2021./2022.gadā).
Secīgs darbs pēc ēkas iegādes - kultūras centra izveide, telpu remonti - skatuves
sakārtošana - prožektori, stangas, drapērijas u.c.
Palielināt Jelgavas novada vietas potenciālu un pievilcību, kas ir kā priekšnosacījums
jaunu kultūras un citu saistītu pakalpojumu un aktivitāšu attīstībai, izbūvējot Platones
pagasta Platones ciemā brīvdabas estrādi
Brīvdabas estrādes/vietas izveide, labiekārtošana, kultūras pakalpojuma
nodrošināšanai pagastos - uzbūvēta brīvdabas estrāde, ierīkota brīvdabas pasākumu
vieta, labiekārtota teritorija (Glūdas, Sesavas, Valgundes pagastos)

Izglītības pārvalde

Izveidot Vilces tautas namā papildus telpas (sanitārais mezgls, labierīcības,
palīgtelpas), būvprojekta aktualizācija

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Kultūras
pārvalde/Pagasta pārvalde

Izglītības iestāžu
infrastruktūra

P2 I RV1

PB

Teritorijas labiekārtošana

P2 I RV1

PB

Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes
ciemā

Teritorijas labiekārtošana

P2 K RV1

PB

90 000

0

Ēku remontdarbi

P2 K RV1

PB

Projekta mērķis ir izveidot atpūtas un aktivitāšu vietu Vilces pagasta Ziedkalnes
Infrastruktūras un saimnieciskā
ciemā, veicinot vietas potenciālu un pievilcību un izveidojot jaunu sporta un veselības nodrošinājuma nodaļa
pakalpojumu pieejamību un attīstību
Tautas nama pagrabā ventilācijas izbūve, lai mazinātu mitrumu pagraba telpās
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

PB

Sporta laukumu izveide, labiekārtošana/atjaunošana Jelgavas novada teritorijā
(segumi, elementi, labiekārtošana) sakārtojot sporta infrastruktūru

Sporta infrastruktūra

Sporta infrastruktūra

Platone

28

08

Eleja

Sesavas sporta zāles siltuma sistēmas
Sporta infrastruktūra
sakārtošana
Apdzīvotu vietu atraktivitātes veicināšana
Teritorijas labiekārtošana
iekļaujot dabas teritorijas
Lielupes baseina upju piestātņu
infrastruktūras attīstība un dabas izziņas taku Teritorijas labiekārtošana
izveide un labiekārtošana
Tūrisma uzņēmējdarbības attīstība
Atbalsts uzņēmējdarbībai

200 000

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Kultūras
pārvalde/Pagasta pārvalde

72 500

Sporta infrastruktūra

200 000

P2 S RV2

P2 S RV2

25 000

25 000

PB, IZM

P2 S RV2

PB

P2 S RV2

PB

P3 V RV9

25 000

25 000

40 000

PB

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde

Sporta zāles siltuma sistēmas sakārtošana

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Sporta
centrs
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Sporta
centrs
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Sporta
centrs
Sporta centrs

Pētījums, dabas izziņas taku veidošana

Īpašuma pārvaldības nodaļa

Iekštelpu sporta infrastruktūras sakārtošana - grīdas segumi, sporta inventārs, telpu
remonti (tai skaitā dušas un sanitārie mezgli, kosmētiskie remonti)
Meliorācija, segums, konstrukcijas, bumbu sporta laukumi, tenisa laukums
(jautājumu skatīt kopā ar brāļu kapu apsaimniekošanu un šautuvi)

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2020. - 2023.
2020. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2020. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.
2017. - 2023.
2017. - 2023.

Izpētes projekts, dabas izziņu takas gar Lielupi izveide un aprīkošana, labiekārtošana Attīstības nodaļa
P4 T RV3

PB

P4 T RV3

2017. - 2023.

PB

Lielvircavas muižas kungu nama telpu
atjaunošana

Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras
atjaunošana

2017. - 2023.

2017. - 2023.

15 000

Zaļenieki

08

P2 K RV1

Ventilācijas un elektroapgādes sistēmu rekonstrukcija, lampu maiņa zālē, lietusūdeņu Infrastruktūras un saimnieciskā
savākšanas sistēmas izbūve, noteču remonts, ārējo sienu siltināšana, telpu remonts
nodrošinājuma nodaļa/ Sporta
centrs
Būvprojekta izstrāde, teritorijas labiekārtošana, meliorācijas sakārtošana, lietus ūdens Infrastruktūras un saimnieciskā
kanalizācijas un drenāžas sistēmas ierīkošana. Āra apgaismojuma ierīkošana.
nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
Atjaunot ārējos kanalizācijas tīklus. Rezultatīvais rādītājs- izglītības iestādē uzlabota pārvalde/Sporta centrs
audzēkņu drošība skolas teritorijā, kā arī uzlabots teritorijas kopējais tehniskais un
vizuālais stāvoklis. Darbi plānoti vairākus gadus, 4 zonās

PB

09

27

162 500

2017. - 2023.

2017. - 2023.

P2 K RV1

22

Novads

162 500

2017. - 2023.

Izglītības pārvalde

Ēku remontdarbi

Vilces pagasta tautas nama piebūves –
sanmezgla būvniecība, teritorijas
labiekārtošana

Novads

04

Būvprojekta izstrāde, bāzes ēkas būvniecība, šautuves piebūve

2017. - 2023.

2017. - 2023.

PB

09s

26

80 000

P2 K RV1

21

Novads

Izglītības iestāžu remontdarbi, telpu aprīkošana, modernizācija, lai tiktu nodrošināts
kvalitatīvs, drošs izglītības pakalpojums - ieviešot un attīstot dažādas izglītības
programmas
Projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā” mērķis ir izveidot
aktīvās atpūtas laukumu Bērvircavas ciemā,
izveidojot jaunu sporta un veselības pakalpojumu, nodrošinot nepieciešamo
infrastruktūru un aprīkojumu sporta aktivitāšu
dažādošanai un aktīvās atpūtas pilnveidošanai

Projekta
īstenošanas
termiņš

2017. - 2023.

Teritorijas labiekārtošana

Brīvdabas estrādes/vietas izveide,
labiekārtošana novada teritorijā

Sporta laukumu/stadionu
izveide/labiekārtošana/atjaunošana Jelgavas
novada teritorijā
Iekštelpu sporta infrastruktūras sakārtošana
un aprīkojuma atjaunošana Jelgavas novada
sporta bāzēs
Zaļenieku parka stadiona pārbūve

05

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

70 000

Novads

25

500 000

Pagraba atjaunošanu, bērnu rotaļu laukuma un žoga ap to izbūve, uzlabojot bērnu
drošību skolas teritorijā, pilnveidojot bērnu vispusīgās iemaņas

PB

09

Sesava

105 000

Izglītības pārvalde

P2 K RV1

20

Novads

PB

Mācību vides pilnveidošana un materiāli tehniskās bāzes atjaunošana novada
izglītības iestādēs

P2 I RV1

Brīvdabas vietas izveide pasākumu un svētku
Teritorijas labiekārtošana
svinēšanai Platones pagastā

Vircavas pagasta Tautas nama pagraba
ventilācijas izbūve

06

P2 S RV2

5 000

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
pārvalde

267 015

Vircava

09

5 000

Izveidot multifunkcionālu sporta laukumu Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā,
nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un
piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kā arī palielinot vietas potenciālu
un pievilcību izveidojot jaunus veselības un sporta pakalpojumus

Par projekta ieviešanu
atbildīgā nodaļa,
struktūrvienība, iestāde

PB

08k

23

5 000

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

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nepieciešams Būvprojekts. Būvprojekta
izstrāde un autoruzraudzība

Vircavas pagasta vidusskolas un sporta halles
teritorijas labiekārtošana

19

24

Indikatīvā
summa 2022. 2023. (EUR)

Ēku remontdarbi

Kultūras iestāžu
infrastruktūra
15

Indikatīvā
summa 2022.
(EUR)

Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes
ciemā

4

7

Atbilstība
Plānotā summa
stratēģiskajām
2021. (EUR)
prioritātēm

Piešķirts/
Budžets
2021.gadā
(EUR)

Valdības
funkcija
(atbildība)

Vēstures mantojums ēkas

P4 T RV2

61 790

61 790

ELFLA

Vēstures mantojums teritorija

P4 T RV2

631 626

123 000

PB;
Lat- Lit

376 000

320 000

400 000

Eiropas tūrisma piedāvājuma veidošana ( bukleti, apskates, virtuālās tūres)

Attīstības nodaļa

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 "Lielvircavas muižas
telpu vienkāršotā atjaunošana 1.kārta", Lielvircavas muižas kungu nama telpu
atjaunošana, Nr.19-06-AL03-A019.2202-000003

Attīstības
nodaļa/Infrastruktūras un
saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļa/pagasta pārvalde

Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana- izstāžu zāles izveidošana Infrastruktūras un saimnieciskā
un iekārtošana (ekspozīcija, mēbeles, interjers), estrādes rekonstrukcija/būvniecība
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde/Attīstības nodaļa

2017. - 2023.

2019. - 2021.

2017. - 2023.

29

30

31

32

08v

08v

10

10

Novads

Novads

SARC KAL

Novads

Vēsturisko parku un muižu teritoriju
labiekārtošana/izpēte Jelgavas novadā
Vēsturisko ēku
restaurācija/izpēte/remontdarbi Jelgavas
novada vēsturiskajās ēkās
SARC Kalnciems ēkas remonts un teritorijas
labiekārtošana

Dienas/aktivitāšu centru izveide un
aprīkošana

33

10

Novads

Vides pieejamības uzlabošana sociālo
pakalpojumu sasniedzamības nodrošināšanai

34

10

Novads

Aktivitāšu centru teritoriju labiekārtošana

35

10

Lielplatone

36

06

Novads

37

38

39

40

01

04

06

06

Novads

Novads

Sesava

Novads

41

05

Glūda

42

04

Novads

43

44

45

04

04

04

Līvbērze

Novads

Lielplatone

Jelgavas novada autonomo funkciju
nodrošināšana
Pašvaldības konkurētspējas paaugstināšana

Glūdas pagasta Nākotnes ciema
ūdenssaimniecības pārbūve
Lietus ūdens un kanalizācijas (LKT) sistēmas
izbūve/pārbūve Jelgavas novada pagastos

Līvbērzes pagasta katlu mājas (noliktavas)
pārbūve
Transporta infrastruktūras attīstība, t.sk.
gājēju/velo celiņu izbūve/atjaunošana;
stāvlaukumu sakārtošana pie pašvaldības
iestādēm.
Ielu apgaismojuma būvniecība/atjaunošana
Jelgavas novada teritorijā
Lielplatones pagasta Tirgus ielas seguma
atjaunošana, satiksmes kustības uzlabošanai

Lielplatone

Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā
apgaismojuma un gājēju celiņa būvniecība

47

04

Lielplatone

Lielplatones pagasta Mazplatones ielas
apgaismojuma būvniecība

48

04

Līvbērze

Līvbērzes pagasta Līvbērzes ciema Saules un
Krasta ielu un apgaismojuma būvniecība

49

04

Sesava

Sesavas pagasta Bērvircavas ciema Upes ielas
ietves seguma virskārtas atjaunošana

50

04

Svēte

Svētes pagasta Svētes ciema Ceriņu, Dārza un
Liepu ielu asfaltēšana

51

04

Valgunde

Vilce

Lāču ielas pārbūve un apgaismojuma
ierīkošana

Vilces pagasta auto stāvlaukumu būvniecība
pie Vilces muižas

53

04

Novads

Meliorācijas sistēmu atjaunošana Jelgavas
novadā

54

05

Novads

Plūdu riska un krasta erozijas riska
samazināšanas pasākumi Jelgavas novadā

55

04

Novads

Pašvaldības ceļu atjaunošana un pārbūve
Jelgavas novada teritorijā

56

57

58

04

05

05

Novads

Novads

Novads

PB

Vēstures mantojums ēkas

P4 T RV2

PB

Teritorijas labiekārtošana

P2 L RV2

PB

Dienas centri

P2 L RV1

PB

Dienas/aktivitāšu centru izveide un aprīkošana Vilces, Glūdas, Sesavas, Valgundes
pagastos, nodrošinot pašvaldības pakalpojumu pieejamību tuvāk iedzīvotājam
Infrastruktūras uzlabojumi, t.sk. pacēlāji, kāpņu renovācija pieejamībai, u.c. vides
pieejamības uzlabošanas elementi

Sociālo pakalpojumu
infrastruktūra

P2 L RV2

PB

Teritorijas labiekārtošana

P2 L RV2

PB

Ēku remontdarbi

P2 L RV2

PB

Pašvaldības pakalpojumu
pilnveidošana

P5 A RV2

PB

Pašvaldības pakalpojumu
pilnveidošana

P5 A RV1

PB

Pašvaldības
Attālinātās darba vides attīstīšana Jelgavas
konkurētspējas
novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu
paaugstināšana
nodrošināšanai
Sesavas pagasta administratīvo siltumapgādes
Energoefektivitāte
ēku pārbūve un apkures sistēmu
rekonstrukcija
Aktivitāšu laukumu/rotaļlaukumu/ atpūtas
vietu izveide, labiekārtošana Jelgavas novada
Teritorijas labiekārtošana
pagastos

04

04

P4 T RV2

100 000

7 000

7 000

AC Birztaliņas ēkas energoefektivitāte

46

52

Vēsturisko parku, muižu teritoriju labiekārtošana, izpēte Jelgavas novadā (vēsturiskās Infrastruktūras un saimnieciskā
takas, apstādījumi, laipas, tiltiņi, pieminekļi u.tml.)
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Vēsturisko ēku restaurācija/izpēte/remontdarbi Jelgavas novada vēsturiskajās ēkās
Infrastruktūras un saimnieciskā
(muižas) - mēbeles, tapetes, ekspozīcijas, interaktīvi jauninājumi
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Teritorijas labiekārtošana, iežogošana, kāpņu remonts
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde/Labklājības pārvalde

Vēstures mantojums teritorija

Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas
sistēmu informācijas datu tīkla izveide un
meliorācijas sistēmu inventarizācija
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas
pasākumi un ekosistēmas aizsardzība Jelgavas
novada teritorijā
Negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana,
veicinot atkritumu atkārtotu izmantošanu,
pārstrādi un reģenerāciju

Ūdenssaimniecības
attīstība

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa/Labklājības pārvalde
Žogu uzstādīšana, automašīnu stāvlaukuma vietas sakārtošana, bērnu rotaļu laukuma Infrastruktūras un saimnieciskā
izveide, teritorijas labiekārtošana
nodrošinājuma
nodaļa/Labklājības pārvalde
Jumta seguma nomaiņa, ēkas sienu siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Uzturēt, atjaunot pašvaldības autoparku pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai.
Infrastruktūras un saimnieciskā
Uzlabota transporta izmantošanas efektivitāte un pārvadājumu drošība
nodrošinājuma nodaļa
Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

P5 A RV1

490 000

122 500

PB/VK

P2 V RV8

PB

P3 V RV9

PB

P2 V RV3

LŪK attīstība

P2 V RV6

Ēku apsaimniekošana

P2 V RV8

30 914

73 205

30 914

73 205

LIFE

PB

367 500

100 000

50 000

Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no
esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas
samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību
Siltumapgādes ēku pārbūve un apkures sistēmu rekonstrukcija

91 000

38 000

50 000

50 000

PB

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

P2 V RV1

PB

P2 V RV1

PB

P2 V RV1

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV1

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV1

Meliorācijas sistēmu
sakārtošana
Vides aizsardzība

Inženierizpēte, seguma atjaunošana, joslas paplašināšana, stāvvietas izveide,
satiksmes kustības uzlabošanai

35 000

Inženierizpēte. Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve, drošas satiksmes vides
nodrošināšanai (gar Alejas ielu līdz Tirgus ielai un gar ceļu Alejas iela-Mazeleja)

Seguma atjaunošana 1100 m garumā
PB

15 000

20 000

15 000

PB

PB

Ceļa seguma atjaunošana no grants seguma uz asfaltu Ceriņu, Dārza un Liepu ielu
asfaltēšana 1,2 km)

20 000

Apgaismojuma izbūves un asfaltseguma atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde.
Asfalta seguma atjaunošana 1,17 km, jauna asfalta seguma izveide 0,64 km.
apgaismojuma ierīkošana 1,81 km.

70 000

PB

15 000

Būvprojekta izstrāde. Būvdarbi stāvlaukumu izbūvei - Madaru ceļa un Austrumu
ielas krustojumā un pie Vilces muižas
Esošo grāvju profila atjaunošana, grāvju pārtīrīšana, caurteku nomaiņa

P2 V RV6

P3 V RV9

107 072

107 072

PB

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde

PB

20 000

JNKU/Attīstības nodaļa

P2 V RV1

PB

Meliorācijas sistēmu
sakārtošana

P2 V RV6

PB

Vides aizsardzība

P3 V RV9

PB

Vides aizsardzība

P3 V RV9

PB

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa
2017. - 2023.

100 000

100 000

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Polderu teritoriju izpēte, pašvaldībai piekritīgo plūdu aizsargbūvju renovācija

Īpašuma pārvaldības nodaļa

Pašvaldība ceļu seguma atjaunošana un pārbūve Jelgavas novada teritorijā

Meliorācijas sistēmu inventarizācija, ĢIS programmatūra, datu apstrāde, sistēmas
izveide

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Izpēte, kurai seko ieteikto aktivitāšu īstenošana

Īpašuma pārvaldības nodaļa

PB

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

2017. - 2023.

2020. - 2022.

Katlu mājas (noliktavas) rekonstrukcija, energoefektivitāte (Jelgavas iela 19
(2.korpuss))

Darbi atbilstoši detālplānojumam, ielas pagarināšana. 2021.gadā projekta izstrāde

P2 V RV1

2017. - 2023.

IT

Īpašuma pārvaldības
nodaļa/pagasta pārvalde

PB

P2 V RV1

2017. - 2023.

Visas struktūrvienības

Aktivitāšu laukumu/rotaļlaukumu/sporta aktivitāšu laukumu izveide un
labiekārtošana ar dažādiem sportiskiem un rotaļu elementiem dažādām iedzīvotāju
mērķa grupām, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana Jelgavas novada pagastos
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu uzlabošana (LIFE projekts)
Artēzisko aku, maģistrālo vadu, attīrīšanas sistēmas pārbūve (JNKU)
Lietus ūdens un kanalizācijas (LKT) sistēmas izbūve: Valgundes pagasta Vītoliņu
ciemā un Valgundes ciemā; Zaļenieku pagasta Zaļenieku ciemā; Glūdas pagasta
Zemgales un Nākotnes ciemos; Kalnciema pagasta Kalnciema ciema lietusūdeņu
novadīšanas sistēmu būvniecība; sporta laukuma meliorācijas sistēmas pārbūve pie
Lielplatones pamatskolas atbalsta centra

Inženierizpēte. Apgaismojuma izbūve, drošas satiksmes vides nodrošināšanai

P2 V RV8

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

PB

P2 V RV8

2017. - 2023.

2017. - 2023.

Transporta infrastruktūras attīstība, t.sk. gājēju/velo celiņu izbūve/atjaunošana.
Ielu apgaismojuma būvniecība/atjaunošana Jelgavas novada teritorijā
Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

Pagastu pārvalde/Labklājības
pārvalde

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.
Izpēte, kurai seko ieteikto aktivitāšu īstenošana

Īpašuma pārvaldības nodaļa
2017. - 2023.

59

60

61

62

63

05

05

04

04

06

Novads

Novads

Novads

Valgunde

Novads

64

05

Līvbērze

65

05

Novads

66

67

68

69

70

71

08k

06

06

04

06

05

Lielplatone

Lielplatone

Novads

Lielplatone

Sesava

Vilce

Jelgavas novada zaļo zonu (rekreācijas
teritoriju) sakārtošana

Ūdenstilpju un ūdensteču caurplūdes
palielināšanas un piekrastes labiekārtošanas
darbi
Pašvaldības ceļu atjaunošana visā novada
teritorijā ekonomiskās attīstības veicināšanai
Jelgavas novada pašvaldības Valgundes
pagasta ceļa Plēsumi - Vārpas pārbūve
Pašvaldības iestāžu un piekritīgo teritoriju
labiekārtošana novada teritorijā
Poligona "Brakšķi" rekultivācijas uzkrājuma
veidošana
Upju, dīķu un ūdenstilpju sakopšana un
atbrīvošana no apauguma veicot apkārtējās
teritorijas labiekārtošanu

Vides aizsardzība

P3 V RV9

PB

Vides aizsardzība

P3 V RV9

PB

Transporta infrastruktūra

P2 U RV1

PB

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

P2 U RV1

PB

Teritorijas labiekārtošana

P3 V RV9

PB

Atkritumu
apsaimniekošana

P3 V RV9

40 000

40 000

PB

Vides aizsardzība

P3 V RV9

3 000

3 000

PB

Lielplatones pagasta tautas nama
Kultūras iestāžu
rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana,
infrastruktūra
apgaismojuma izbūve
Lielplatones pagasta, Sidrabes ciema Dārziņu
ielas un Sidrabes parka apgaismojuma izbūve Teritorijas labiekārtošana

68 682

68 682

PB

Stāvlaukuma izveide pie Lielplatones muižas

Īpašuma iegāde pašvaldības funkciju
nodrošināšanai Zemgales iela 13 (doktorāta
izveidei)

Apgaismojuma
infrastruktūra

P2 V RV8

51 239

51 239

PB

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV1

Nekustamo īpašumu
pārvaldība un citu
pašvaldības teritorijā
esošu zemju pārvaldība

Apliecinājuma kartes izstrāde doktorāta telpām, īpašuma iegāde un telpu remonts
P2 V RV10

83 500

83 500

Vides aizsardzība

P3 V RV9

PB

Energoefektivitāte

P2 V RV8

PB

Bērnu rotaļu laukuma izbūve Valgundes
ciemā pie IKSC "Avoti"

Teritorijas labiekārtošana

P3 V RV9

PB

74

04

Novads

Ūdens ņemšanas vietu/ugunsdzēsības dīķu
ierīkošana/izbūve Jelgavas novada teritorijā

Teritorijas labiekārtošana

P2 V RV6

75

06

Līvbērze

Gaisvadu elektropārvaldes līniju
rekonstrukcija (Vārpas ciemā)

76

01

Novads

Pašvaldības ēku remontdarbi

80

08k

08s

Eleja

Eleja

81

08v

Vilce

82

09

Kalnciems

Gājēju celiņa nobraucamās daļas pārbūve
pretī Zaļenieku Zaļās muižas dīķim
Zaļenieku pagasta kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana,
restaurācija
Elejas vidusskolas sporta zāles
pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu
iestādi
Elejas pagasta Sporta halles un baseina
būvniecība
Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures
vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu
radīšana
Kalnciema pagasta vidusskolas telpu
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

106 480

106 480

PB

20 000

20 000

30 000

50 000

50 000

Projekta mērķis: saglabāt dabas parkam raksturīgo ainavu - teritorijai raksturīgo
Īpašuma pārvaldības nodaļa
reljefu un esošo zemes lietojuma veidu platības, saglabāt dzīvotspējīgas tipiskās un
aizsargājamās upju nogāzes un platlapju mežiem raksturīgās dabiskās augu sugu
sabiedrības, dzīvnieku sugas un to dzīvotnes, saglabāt un uzturēt kultūrvēsturiskās
vērtības, labiekārtot un pilnveidot atpūtas, dabas un kultūrvēsturisko vērtību apskates
un izziņas infrastruktūru.
Plānotie uzdevumi: Izstrādāt jaunu dabas aizsardzības plānu dabas parkam "Vilce",
lai efektīvāk varētu apsaimniekot dabas parku "Vilce".
Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pagastu pārvalžu ēkās (Svēte, Valgunde)
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Ierīkot drošu, būvnormatīvu prasībām atbilstošu bērnu rotaļu laukumu
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Ugunsdzēsības dīķu/ ugunsdzēsības vietu ierīkošana/izbūve pagastos, nodrošinot
Infrastruktūras un saimnieciskā
normatīvajos aktos noteiktās prasības.
nodrošinājuma nodaļa

PB

Ēku remontdarbi

P3 V RV9

PB

Teritorijas labiekārtošana

P3 V RV9

PB

30 000

Energoefektivitāte

P2 K RV2

PB

1 380 000

Kultūras iestāžu
infrastruktūra

P2 V RV8

PB

1 527 420

PB

5 000 000

1 055 000

Sporta infrastruktūra

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.
2019. - 2023.

2018. - 2023.

P2 S RV1

Vēstures mantojums ēkas

P2 K RV2

PB;KM

Izglītības iestāžu
teritorijas labiekārtošana

P2 I RV1

PB

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2020. - 2023.

2020. - 2023.

Elektropārvaldes līniju rekonstrukcija
P2 V RV8

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Īpašuma pārvaldības nodaļa

PB

Valgunde

79

60 000

Stāvlaukuma izbūve, drošas satiksmes vides nodrošināšanai

06

Zaļenieki

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Īpašuma pārvaldības
nodaļa/Attīstības
nodaļa/pagasta pārvalde
Apgaismes uzlabošanas darbi Vircavas pagastā; Stacijas ielas apgaismojuma
Infrastruktūras un saimnieciskā
sakārtošana Elejā; Apgaismes līnijas pagarināšana Vaļņu ielā, Elejā; Apgaismojuma nodrošinājuma nodaļa/pagasta
ierīkošana un cietā seguma uzklāšana Meža ielā Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā; pārvalde
Ielu apgaismojuma būvniecība Pūpolu ielā Kārniņu ciemā (320 m), Jaunsvirlaukas
pagastā; Platones ciema ielu apgaismojuma pārbūve (Centra iela, Atspulgu iela,
Skolas iela) Platones pagastā; Bērvircavas ciema ielu apgaismojuma izbūve
(projektēšana un izbūve Upes (335 m) un Tūju (335 m) Sesavas pagastā; Ielu
apgaismojuma pārbūve ( rekonstruēts apgaismojums Vītolu 0,27 km, Celtnieku
1,3km ielās) Valgundes pagastā. Ielu apgaismojuma atjaunošana ar LED armatūras
nomaiņu Nākotnē, Zemgalē, Dorupē Glūdas pagastā. Upes ielas, Līgo ielas, Parka
ielas, Mazplatones ielas apgaismojuma būvniecība Lielplatones pagastā

PB

73

Zaļenieki

60 000

Dabas parka "Vilce" dabas aizsardzības plāna
izstrāde

Apgaismojuma
infrastruktūra

2017. - 2023.

2017. - 2023.

Apgaismes uzlabošanas darbi pagastos pārbūve/izbūve/armatūru nomaiņa

Pagasta pārvalžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

06

40 000

2017. - 2023.

Dārziņu ielas un Sidrabes parka apgaismojuma izbūve
P2 V RV8

Novads

08k

40 000

PB

06

77

20 000

Izvērtēt upju palieņu ainavisko potenciālu, tai skaitā mazo upju aizaugušo ūdensmalu Infrastruktūras un saimnieciskā
kopšanas plānošanu un īstenot pasākumus to iekļaušanai pilsētvidē; Veikt upju gultņu nodrošinājuma nodaļa
tīrīšanas darbus caurplūduma atjaunošanai; Veikt ūdenstilpju tīrīšanas darbus (t.sk.
krastu tīrīšanu)
Inženierizspēte, ceļu atjaunošana visā novada teritorijā
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Ceļa seguma atjaunošana (Valgundes pagasta ceļa Plēsumi - Vārpas pārbūve, 215 m) Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Pašvaldības iestāžu un piekritīgo teritoriju labiekārtošana novada teritorijā (pagasta Īpašuma pārvaldības
pārvaldes, parki, atpūtas vietas, upju krasti)
nodaļa/Attīstības
nodaļa/pagasta pārvalde
Katru gadu poligona rekultivācijai nepieciešams veidot uzkrājumu, nākamās kārtas
Īpašuma pārvaldības nodaļa
rekultivācijai
Ūdenstilpju krastu sakopšana un atbrīvošana no ūdensaugiem, kas novērš tālāku to
Īpašuma pārvaldības nodaļa
aizaugšanu, iedzīvotājiem rodas jauna atpūtas vieta un tiek uzlabota dzīves kvalitāte

TN rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana un apgaismojuma izbūve
P2 K RV1

72

78

Izveidot piekrastes dabas izzinošas pastaigu takas Kalnciema palieņu pļavu teritorijā Īpašuma pārvaldības nodaļa
(Kalnciema un Valgundes pagastu teritorijā) un Lielupes palieņu pļavu teritorijā
(Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas pilsēta); Pastaigu laipu un gar laipām informatīvu
stendu ar sastopamajiem augiem, dzīvniekiem, kukaiņiem, putniem, u.c. izvietošana.
Vismaz viena skatu torņa izvietošana katrā no takām. Skatu torņa uzstādīšana Svētes
palienes pļavās, piegulošās teritorijas labiekārtošana. Ģimenes atpūtas laukumu
izveidošana novada ciemos, kas ietver rotaļu laukumus bērniem, sporta aktivitāšu
laukumus jauniešiem, āra trenažierus pieaugušiem cilvēkiem vienuviet. Auces upes
teritorijas labiekārtošana Nākotnes ciemā, izveidojot latvisko tradīciju iepazīšanas un
izzināšanas laukumu. Novadpētniecības takas izveide Ūziņu parkā

300 000

4 000 000

Pašvaldības ēku remonti - fasādes krāsošanas, tīrīšanas, vides pieejamības
nodrošināšana, telpu remonti, t.sk. administratīvās ēkas Jelgava, Pasta ielas 37
remontdarbi - kabinetu durvju nomaiņa un koridoru kosmētiskais remonts, logu
nomaiņa, grīdas seguma remonts lielajai zālei
Gājēju celiņa nobraucamās daļas pārbūve pretī Zaļenieku Zaļās muižas dīķim, lai
uzlabotu vides pieejamību
Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, t.sk. fasādes
renovācija, bēniņu apkures sistēmas atjaunošana, zibens aizsardzības sistēmas
uzstādīšana un elektrības sistēmas sakārtošana
Vecās skolas sporta zāles pārveide par kultūras centru, jo Elejas pagastā nav
nodrošināta vieta kultūras iekštelpu pasākumiem

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Īpašuma pārvaldības nodaļa
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Kultūras
pārvalde/Pagasta pārvalde

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Jaunas sporta infrastruktūras vietas izveidošana. TP aktualizācija, pārstrāde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Muižas pagraba izbūve ekspozīcijām, saietu telpas izbūve; vides izglītības centra
Infrastruktūras un saimnieciskā
izveide; parka labiekārtošana, dabas takas izveide, aprīkošana
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Paredzēts veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, veidojot jaunu izskatu
Infrastruktūras un saimnieciskā
esošajai ēkai, ietverot jaunas iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas, izbūvējot liftu nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
un nodrošinot visā ēkā nokļūšanu cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Telpas pielāgot pārvalde
atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu, VUGD un Veselības Inspekcijas prasībām
2021.gadā plānots 1.stāva gaiteņa un garderobes remonts

2020. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2020. - 2021.

2020. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.
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09

09

09

10

10

09

05

04

Eleja

Zaļenieki

Līvbērze

Jaunsvirlauka

SARC ELE

SARC ELE

Lielplatones
pamatskola atbalsta centrs
Novads

Novads

Elejas vidusskolas (sākumskola) teritorijas
labiekārtošana

Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas mācību laboratorijas ēkas
atjaunošana/pārbūve
Aizupes pamatskolas teritorijas
labiekārtošana un apbūve

Izglītības iestāžu
teritorijas labiekārtošana

P2 I RV1

PB

450 000

Izglītības iestāžu
materiāli tehniskā bāze

P2 I RV1

PB

700 000

Izglītības iestāžu
infrastruktūra

SARC Eleja, Lietuvas 19 teritorijas
labiekārtošana
SARC Eleja ēku energoefektivitātes
paaugstināšana un pārbūve

Lielplatones pamatskola - atbalsta centra
teritorijas labiekārtošana

Sociālo pakalpojumu
infrastruktūra

P2 L RV2

PB

520 760

Energoefektivitāte

P2 L RV2

PB

723 760

Enerģētikas
infrastruktūra

P2 V RV8

PB

263 000

Teritorijas atraktivitāte - Parku
apsaimniekošanas plānu izstrāde un ieviešana,
Teritorijas labiekārtošana
nosakot parkiem tēmu, specializāciju)
Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras nama
lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana Teritorijas labiekārtošana

93

04

Eleja

Elejas pagasta Elejas ciema Lietus ūdens un
kanalizācijas (LKT) sistēmas pārbūve 2.kārta

94

05

Novads

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība
novada teritorijā

96

97

98

04

04

04

Līvbērze

Novads

Novads

99

04

Novads

100

04

Eleja

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

Būriņu ceļa un tilta pārbūve

Meliorācijas sistēmu uzturēšana Jelgavas
novadā
Paplašināto kapu teritorijās drenāžas
pārkārtošana un grāvju pārtīrīšana
Tirdzniecības vietu ierīkošana, iekārtošana
novada ciemos
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas
veicināšana - ģeotermālās enerģijas
izmantošana

LŪK attīstība

Ūdenssaimniecības
attīstība

Sporta infrastruktūra

102

103

104

105

106

08v

05

09

05

06

09

Novads

Novads

Platone

Novads

Novads

Svēte

Radošu pakalpojumu attīstīšana kultūras
mantojuma saglabāšanas un izmantošanas
veicināšanai
Vides un dabas aizsardzības veicināšana

Platones skolas teritorijas labiekārtošana

400 000

PB;VK

400 000

286 000

300 000

P3VRV9

16 000

16 000

PB

20 000

20 000

P2 V RV1

391 270

391 270

PB

400 000

400 000

P3 V RV9

PB

P2 V RV6

P2 V RV3

30 000

PB

145 000

145 000

P2 S RV1

PB

325 000

154 500

PB

140 000

642 154

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV1

420 406

420 406

PB

Meliorācijas sistēmu
sakārtošana

P2 V RV6

13 848

13 848

PB

10 000

10 000

Meliorācijas sistēmu
sakārtošana

P2 V RV6

39 325

39 325

PB

30 000

30 000

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Atbalsts uzņēmējdarbībai

101

1 000 000

P2 I RV1

Svēte

Kalnciems

625 000

Izglītības iestāžu
teritorijas labiekārtošana

08k

04

PB

Staļģenes vidusskolas teritorijas
labiekārtošana

92

95

P2 I RV1

Vēstures mantojums ēkas

P2 U RV1

PB

P2 U RV1

P3 V RV9

Izglītības iestāžu
infrastruktūra

P2 I RV1

PB, VKKF, KM

7 500

2 500

PB,LAD, LVAF

7 500

PB

7 500

360 000

Plūdu monitorings Lielupes baseina upēs

Kapu teritoriju paplašināšana, uzturēšana;
kapliču remonts Jelgavas novada teritorijā
Svētes pamatskolas zēnu mājturības ēkas
projektēšana, būvniecība

Vides aizsardzība

P1 A RV1

Kapu teritoriju
paplašināšana

P3 V RV9

Izglītības iestāžu
infrastruktūra

P2 I RV1

PB

40 816

40 816

PB

PB

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
pārvalde

Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana un apbūve (piebūve, teritorijas
labiekārtošana mācību procesa nodrošināšanai), moduļu tipa ēkas būvniecība.
Paredzamie darbi - topogrāfija un saskaņošanas darbi, komunikācijas, projektēšana
un būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība
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 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.
2.kārta: Staļģenes vidusskolas parka teritorijas labiekārtošana.
3.kārta: Staļģenes vidusskolas galvenās ieejas puses labiekārtošana.

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Izglītības
pārvalde

2017. - 2023.

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

118 000

30 000

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/SARC
Eleja
Senioru ēkas atjaunošana t.sk. inženierkomunikāciju nomaiņa, ēkas energoefektivitāte, Infrastruktūras un saimnieciskā
telpu pārplānošana, 2.stāva izbūve (Lietuvas ielā, 19a, Eleja)
nodrošinājuma nodaļa/SARC
Eleja
Katlu mājas pāreja no fosilās apkures uz atjaunojamiem resursiem, apkures mobilā
bloka montāža un ugunsdrošības jautājuma risinājums (dīķis, piekļūšana, teritorija)

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde/Izglītības pārvalde

Parku apsaimniekošanas plānu izstrāde Jelgavas novada parkiem - Zaļenieku,
Vircavas, Lielplatones, Staļģenes, Elejas muižu parkiem

Attīstības nodaļa

Grants un asfalta seguma ceļu uzturēšana 1020 km garumā, ceļu uzturēšana ziemā,
70 tiltu un caurteku uzturēšana, ceļmalu uzturēšana, satiksmes drošības pasākumi

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

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

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/pagasta
pārvalde
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

SIA „Jelgavas novada KU” pašvaldības deleģēto funkciju veikšana- Uzlabota attīrītā Īpašuma pārvaldības nodaļa
ūdens kvalitāte, ūdens atdzelžošanas staciju izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas
rekonstrukcija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošana, t.sk. privātīpašumu
pieslēgšana centrālajai kanalizācijas sistēmai

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

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

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Sporta
centrs

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

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2017. - 2021.

Meliorācijas sistēmu sakārtošana un uzturēšana visā Jelgavas novada teritorijā

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2017. - 2023.

Kapu teritorijas paplašināšanas rezultātā uzbērtajās platībās meliorācijās sistēmu
pārkārtošana. Nepieciešams sasniegt nosusināšanas normu atbilstoši apbedījumu
normatīvajiem regulējumiem.

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2017. - 2023.

Glūdas, Kalnciema un Līvbērzes pagastos.

Pagasta pārvalde/Attīstības
nodaļa
Attīstības nodaļa

Vides un dabas aizsardzības veicināšana, tai skaitā zivju resursu pavairošana un
Īpašuma pārvaldības nodaļa
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, t.sk tehnikas iegāde, plānots
papildus atjaunot zivju mazuļus Lielupē. Makšķerēšanas vietu labiekārtošana
pamatojoties uz spēkā esošiem pašvaldības saistošiem noteikumiem un citiem
normatīviem aktiem
Jauna sporta laukuma izbūve, meliorācijas sistēmu sakārtošana, teritorijas
Infrastruktūras un saimnieciskā
labiekārtošana
nodrošinājuma nodaļa
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 plūdu monitoringa datiem; Izstrādāt agrās brīdināšanas sistēmu plūdu
gadījumā, lai maksimāli samazinātu potenciālos plūdu radītos zaudējumus; Izstrādāt
pasākumu plānu reaģēšanai plūdu gadījumā

Īpašuma pārvaldības nodaļa

Paplašināta kapsēta, kapliču remonti, uzturēšana

Īpašuma pārvaldības nodaļa

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

30 000

300 000

2017. - 2023.

2017. - 2023.

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

Izstrādāts TP Lietus ūdens un kanalizācijas (LKT) sakārtošanai Bauskas, Parka,
Pelšes un Ievu ielām

2017. - 2023.

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Sadarbojoties pilsētu un lauku teritorijām, attīstīt uzņēmējdarbību ģeotermālās
enerģijas ieguves vietā- peldbaseina, vannas, pirtis un balneoloģiju, lauksaimniecība,
akvakultūra.
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). Provizoriski kopējā summa
33 200 000 EUR
Ģeotermālās enerģijas izmantošana Elejā ir iespējama vairākos veidos:
• siltumapgāde un dzesēšana, iekļaujot arī centralizēto siltumapgādi;
• peldbaseini, vannas, pirtis un balneoloģija;
• lauksaimniecība;
• akvakultūra;
• ražošana ( ir interese no dažādiem uzņēmējiem)
Jelgavas novada pašvaldības muižu specializācijas noteikšana, Arhitektoniskā
Attīstības nodaļa
mākslinieciskās izpētes (AMI) darbi muižās

PB; EK IIE

P4 T RV2

Vides aizsardzība

69 000

Eleja, Lietuvas iela 34- 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 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
Ēkas atjaunošana pārbūve, siltumtrases izbūvi (siltumtrases izbūves darbi veikti
2019.gadā)

2019. - 2023.
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.
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Vilce

Novads

Platone

Novads

Novads

Valgunde

Valgunde

Jaunsvirlauka

Novads

Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana

Energoefektivitāte

P4 T RV2

Degradēto teritoriju sakārtošana visā novada
teritorijā

Teritorijas labiekārtošana

P3 V RV9

Transporta
infrastruktūra, t.sk.
Apgaismojums

P2 V RV8

PB

Teritorijas labiekārtošana

P3 V RV9

PB

Vides objektu teritoriju
izveidošana un sakopšana

P3 V RV9

700

700

PB

Energoefektivitāte

P2 V RV8

1 308 149

872 755

PB

Teritorijas labiekārtošana

P2 V RV6

48 400

48 400

PB

Apgaismota gājēju celiņa no A-8 līdz Platones
centram izbūve, 800 m
Teritorijas labiekārtošana un vides
aizsardzība, atbilstoši MK noteikumos
noteiktajam
Muiža parku apstādījumu iekopšana

Valgundes pagasta IKSC „Avoti”
energoefektivitātes paaugstināšana

Ugunsdzēsības dīķu sakārtošana Valgundes
pagastā

PB

30 000

30 000

145 000

PB

35 000

Tilta pār Vircavas upi izbūve

Īres dzīvokļu renovācija Jelgavas novadā

Transporta infrastruktūra

P2 V RV1

Mājokļu politikas
realizācija

P2 V RV7

18 580

18 580

PB

PB

1 000

435 394

30 000

400 000

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

30 000

2017. - 2023.

Īpašuma pārvaldības nodaļa
2017. - 2023.

35 000

350 000

1 000

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana t.sk. jumta seguma, fasādes atjaunošana,
notekcauruļu nomaiņa, bēniņu siltināšana
(Vilces bibliotēka, pasts, doktorāts, pakalpojumu centrs)
Degradēto teritorijas sakārtošana novada teritorijā (katru gadu 4 - 5 objekti gadā)

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

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

Vidi ietekmējošu faktoru apzināšana, izvērtēšana, turpmākās darbības plānošana,
vides objektu kopšana - teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība visā Jelgavas
novada teritorijā, atbilstoši MK noteikumos noteiktajam, tai skaitā tehnikas iegāde

Īpašuma pārvaldības nodaļa

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

Īpašuma pārvaldības nodaļa

Veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un esošo telpu remontu, lai ēka būtu
pieejama novada iedzīvotājiem un droša ekspluatācijā.
Būvprojekta ekspertīze 2021.gadā (3000,00 EUR)

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa/Kultūras
pārvalde/Pagasta pārvalde

Ugunsdzēsības dīķu sakārtošana Valgundes pagasta Vītoliņu, Valgundes un Tīreļu
ciemos.

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2019. - 2023.

Projektēšana un ekspertīze uzsākta 2020.gadā

Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa

2018. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

2017. - 2023.

Funkciju veikšanai nepieciešamo sociālo īres namu pārvaldība - īres dzīvokļu
Īpašuma pārvaldības nodaļa
renovācija, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu novada iedzīvotājiem krīzes situācijās

2017. - 2023.

2020. - 2023.

