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GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 20.JŪLIJA LĒMUMĀ 

NR.9/1 “PROJEKTA “LOKA MAĢISTRĀLES PĀRBŪVE POSMĀ NO KALNCIEMA 

CEĻA LĪDZ JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJAI ROBEŽAI” 

IESNIEGŠANA” 

 

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.9/1 “Projekta 

“Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai 

robežai” iesniegšana”(turpmāk – Projekts) 2017.gada 27.jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldība 

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniedza projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā 

no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” iesniegumu darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu 

infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības 

centru integrēšana TEN-T tīklā" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 

19 599 484,55 euro, no tām 12 004 303,00 euro - Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 

564 527,03 euro - valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 7 030 654,52 euro - Jelgavas 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

lēmumu par projekta apstiprināšanu 2017.gada 7.decembrī tika noslēgta vienošanās par 

projekta īstenošanu. 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības veikto iepirkumu “Loka maģistrāles pārbūve” 

id.Nr.JPD2018/12/AK, “Būvuzraudzība objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no 

Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai” id.Nr.JPD2017/130/AK un “Gaisvadu 

līniju pārbūve zem pārvada pār dzelzceļu Loka maģistrālei” id.Nr.JPD2018/9/MI rezultātiem, 

Projekta izmaksas palielinājās par 2 079865,48 euro. Projekta kopējās izmaksas ir 

21 679 350,03 euro, no tām 12 004 303,00 euro ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 

564 527,03 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 9 110 520,00 euro ir Jelgavas 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu, 

 

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/1 “Projekta “Loka 

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

iesniegšana”(turpmāk – lēmums) šādus grozījumus: 

1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli “19 599 484,55” ar skaitli “21 679 350,03”, skaitli 

“7 030 654,52” ar skaitli “9 110 520,00”. 

2. Aizstāt lēmuma 2.3.punktā skaitli “5 099 484,55” ar skaitli “7 179 350,03”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        J.Strods 

Iesniedz: Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Strods ____________________ 

Sagatavoja: D.Traidase, 63005490___________________________ 
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Saskaņots: 

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja G.Osīte ___________________________ 

Finanšu nodaļā: K.Pēce _________________________ 

Juridiskajā sektorā: T.Ozoliņa ________________________ 

Juridiskā sektora vadītājas vietniece: A.Krastiņa ___________________________ 

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Strods ___________________________ 

Pašvaldības izpilddirektores p.i. S.Beļaka ___________________________ 

Nosūtīt: Kancelejai, Finanšu nodaļai, APP 2 eks. 

 


