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Informācija par ERAF projektu 
 „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”  

 
2018. gada 10. aprīlī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestāde “Pilsētsaimniecība” parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr.5.1.1.0/17/I/006, kas paredz projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja 

pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanu. 

Projekta mērķis – samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot 

Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidojot virszemes noteces un lietus ūdeņu 

novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos 

klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības 

konkurētspēju Jelgavas pilsētā. 

 

Projektā plānotās darbības: 

1. Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve; 

2.Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide Lapskalna 

ielas un 1.līnijas rajonā: 

2.1. Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 

novadgrāvja pārbūve; 

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

(t.sk. saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūve un asfalta seguma atjaunošana 

Lapskalna ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai). 

2.3. Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Lapskalna ielā, Jelgavā. 

3.Informatīvo stendu uzstādīšana. 

Projekta rezultātā tiks pārbūvētas Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas, sakārtota 

virszemes ūdens novades sistēma 1.līnijas rajonā, pārbūvēts Slokas ielas novadgrāvis, 

Lapskalna ielā izbūvēts lietus ūdens kolektors, veikta saimnieciskās kanalizācijas tīklu 

pārbūve un atjaunots asfaltbetona segums.  

 

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši (2018. gada 10. aprīlis – 2020. gada 9. aprīlis). 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 905 655,13 euro. t.sk. ERAF līdzfinansējums 

1 814 750,00 euro, pašvaldības finansējums 2 010 842,63 euro, Valsts budžeta dotācija 

80 062,50 euro. 

 

2018. gadā pabeigti iepirkumi un noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu, būvuzraudzību un 

autoruzraudzību, par kopējo summu 3 904 655,13 euro (t.sk. PVN). Atbilstoši projekta 

iesniegumā plānotajām aktivitātēm.  

 

Aizņēmumam nepieciešamie līdzekļi sadalījumā pa gadiem:  

Finansējuma avots 2019.gads 2020.gads Kopā 

 € 2 947 834.86 € 386 097.51 3 333 932.37 
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Jelgavas pilsētas pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmums 2019.gadā nepieciešams šādām 

investīcijām: 

 

Pamatojums 

Līguma 

summa, EUR 

Plānotais 

Aizņēmuma apjoms 

EUR 

10.10.2018. noslēgtais pakalpojuma līgums par 

“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu 

draudu novēršanai” 

3 811 485.13 2 854 664.86 

10.10.2018. noslēgtais pakalpojuma līgums par. 

“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu 

draudu novēršanai būvuzraudzība” 

82 280.00 82 280.00 

10.10.2018. noslēgtais pakalpojuma līgums par 

“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu 

draudu novēršanai” būvdarbu autoruzraudzību 

10 890.00 10 890.00 

KOPĀ: 2 947 834.86 EUR 

 

 
 

 


