Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora
2016.gada septembra ziņojums par pašvaldības darbu
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!
Šodien savā ziņojumā es Jūs informēšu par paveikto Labklājības pārvaldes darbības 8-os mēnešos,
augustā un septembrī ar rīkojumiem veidoto darba grupu darbu dažādu pašvaldības darbības
organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanai, kā arī saskaņā ar iepriekšējā sēdē uzdoto
jautājumu par kapu paplašināšanas iespējām Valgundes pagastā, sniegšu vispārīgu apkopotu ieskatu
par apbedījumu iespējām novada kapsētās. Vienlaicīgi, vēlos atzīmēt, ka šis ziņojums ir īpašs ar to, ka
ietver sevī plašu grafisko materiālu, sniedzot informāciju Jums, cienījamie deputāti, tālākai analīzei un
lēmumu pieņemšanai.
Uzsākot darbu pie pašvaldības 2017.gada budžeta plānošanas, jau savlaicīgi jomu vadītājiem tika
dots uzdevums veikt 2016.gada budžeta izpildes izvērtējumu, pievēršot īpašu uzmanību budžetā
plānoto līdzekļu sasaistei ar jomas pasākumu plānu un īstenojamo pasākumu lietderības izvērtējumam.
Kā vieni no pirmajiem ir sagatavoti un iesniegti Kultūras un Labklājības pārvalžu darba izvērtējumi.
Šīsdienas ziņojumā, cienījamie deputāti, iekļauts Labklājības pārvaldes sagatavotā ziņojuma
kopsavilkums, savukārt, Kultūras jomas pārskats Jums vērtējumam tiks prezentēts nākamajā, oktobra
ziņojumā.
LABKLĀJĪBAS PĀRVALDES DARBA IZVĒRTĒJUMS
Jelgavas novada labklājības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) tika izveidota 2015.gada 30.septembrī,
bet savu faktisko darbību uzsāka ar 2016.gada 1.janvāri.
Saskaņā ar jomu pārvaldības principu ieviešanu pašvaldībā, Pārvalde tika izveidota ar mērķi
plānveidīgi attīstīt sociālo jomu, kas sevī ietver uz iedzīvotāju labklājību vērstas sociālās aizsardzības,
bērnu tiesību aizsardzības, ģimenes atbalsta, sabiedrības veselības un integrācijas, nodarbinātības,
sociālās uzņēmējdarbības sistēmas izveidošanu un darbības nodrošināšanu.
Detalizēts ziņojums par Pārvaldes darba rezultātiem tiks sagatavots gada beigās, iepazīstinot
deputātus, bet šobrīd sagatavots ziņojums par aktuālāko katrā jomā.
Sociālā aizsardzība (sociālie pakalpojumi un palīdzība)
Šī gada sākumā tika slēgts sadarbības līgums par Jelgavas novada dalību projektā “Atver sirdi
Zemgalē”, lai tiktu īstenots 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķis (SAM) “Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma
“Deinstitucionalizācija” ietvaros. Šobrīd, atbilstoši projekta īstenošanas noteikumiem, norit darbs pie
personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izvērtēšanas un drīzumā tiks uzsākts darbs pie bērnu ar
funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenē, kā arī bērnu, kuri atrodas institūcijā, izvērtēšanas, lai,

izvērtējot personu individuālās vajadzības, identificētu nepieciešamos atbalsta pasākumus un
pakalpojumu klāstu, kuri pašvaldībā jau ir pieejami vai tiks veidoti un nodrošināti no jauna.
Projekta ietvaros Zemgales plānošanas reģionam (kas ir projekta īstenotājs) Jelgavas novada
pašvaldība ir piedāvājusi, izmantojot ESF finansējumu, izveidot un attīstīt daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojumu centru Kalnciema pagastā. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums un sāksies darbs pie tehniskā
projekta izstrādes. Izmantojot Jelgavas novadā esošos telpu resursus, plānots attīstīt arī dienas centru
vai dienas aprūpes centru, kā arī citus pakalpojumus pēc nepieciešamības.
Pieprasījumu pēc pakalpojumiem noteiks izvērtējuma rezultāti, kā arī klientu vēlme (iespējams arī
citu pašvaldību iedzīvotājiem) saņemt pakalpojumu Jelgavas novadā.
Š.g. aprīlī Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā tika reģistrēts pakalpojums
“Atelpas brīdis”, lai nodrošinātu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu sociālo aprūpi un
rehabilitāciju, īslaicīgi aizstājot mājsaimniecības locekļus aprūpes procesā, tomēr pieprasījuma pēc
pakalpojuma šobrīd nav, tādēļ tiek strādāts pie pakalpojuma ieviešanas un attīstīšanas.
Šobrīd norit darbs, izvērtējot sociālo pakalpojumu paplašināšanas iespējas pilngadīgām
personām, kā arī pasākuma “Deinstitucionalizācija” mērķa grupām, analizējot situāciju sociālo
pakalpojumu jomā Zemgales reģionā, esošo pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem, kā arī
pakalpojumu paplašināšanai nepieciešamos resursus un izmaksas.
Bērnu tiesību aizsardzība
2016.gada pirmajā pusgadā Labklājības pārvaldes speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
ir apsekojis un savas kompetences ietvaros veicis izvērtējumu par emocionālās un fiziskās vides
drošību (turpmāk – vide) Jelgavas novada izglītības iestādēs (turpmāk - Iestādes). Pamatojoties uz
izvērtējuma rezultātiem, katrai Iestādei tiks sniegtas rakstiskas rekomendācijas emocionālās un fiziskās
vides drošības uzlabošanai, ar ko Iestāžu direktori tiks iepazīstināti 10.oktobrī.
Apkopojot informāciju, var secināt, ka:
• fiziskā vide Iestādēs un to teritorijā pārsvarā ir atbilstoša bērnu vajadzībām. Pēdējos gados
daudz darīts, lai sakārtotu pirmsskolas bērnu rotaļlaukumus. Vēl drošības normām neatbilstoši ir
Sesavas pamatskolas, Staļģenes vidusskolas un bijušās Glūdas filiāles rotaļlaukumi, jo tie nav
norobežoti no apkārtējās vides.
•

ir nepilnības saistītas ar faktoriem, kas var mazināt emocionālo drošību Iestādēs:

-

pilnveidojami iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas un kārtības;

- nepieciešams rast risinājumu skolēnu drošības un uzraudzības nodrošinājumam pārvadājumos,
ko veic pašvaldība, izvērtējot riskus un veicamos drošības pasākumus saistībā ar pirmsskolas bērnu
pārvadāšanu;
• dažās Iestādēs ir nepietiekami pieejami speciālisti: sociālais pedagogs, medmāsa, psihologs,
speciālais pedagogs, lai nodrošinātu atbalstu skolēniem, vecākiem, Iestādes darbiniekiem, veiktu
profilaktiskos pasākumus fiziskās un garīgās veselības jomā.
• Iestādēs bieži netiek fiksēts individuālais darbs ar skolēniem, viņu vecākiem, norādot tālāko
situācijas virzību;

• nepietiekami tiek mācītas praktiskas pašaizsardzības prasmes bērniem savas drošības
nodrošināšanā;
• Iestādēs nepilnīgi tiek identificēti un apzināti vardarbības riska faktori, tādejādi nav atbilstoši
tiem plānoti un realizēti preventīvie pasākumi.
• Iestādēs ir izstrādātas atsevišķas kārtības vardarbības gadījumos, bet nav izstrādāts komplekss
vardarbības novēršanas plāns.
Turpinot darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā, plānots:
1) konsultēt Iestāžu vadītājus vardarbības prevences un novēršanas plānu izstrādē, pārraudzīt to
ieviešanu;
2) pašlaik tiek apkopoti dati par izglītojamo veselības problēmām, t.sk. apzinot biežāk sastopamās
saslimšanas, ar mērķi veidot veselības veicināšanas (t.sk. slimību profilakses) sistēmu Iestādēs;
3) turpinot izvērtēt apkārtējās fiziskās vides atbilstību un drošību, sadarbībā ar pagastu pārvalžu
vadītājiem un Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas speciālistiem,
apsekot pagastu teritorijās atrodošos bērnu rotaļlaukumus.
Atbalsts ģimenēm
Apkopojot un izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm, var secināt, ka
atbalsts tiek nodrošināts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī atbalstu saņem ģimenes ar
bērniem, neizvērtējot to ienākumus un bērnu skaitu ģimenē, piemēram, apmaksājot ēdināšanas
pakalpojumu 5-6 gadus veciem bērniem, nodrošinot transportu, interešu pulciņus u.tml.
Tomēr, kā nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums un vadlīnijas pašvaldībām, ģimenes politikas
veidošanā īpaši jādomā tieši par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, tādēļ šis ir prioritārs jautājums
turpmākā Pārvaldes darbā ģimenes politikas jomā.
Šogad pirmo reizi Pārvalde organizēja 60 stundu apmācības aizbildņiem (kā to nosaka Bērnu
tiesību aizsardzības likums), kurās piedalījās 22 Jelgavas novada aizbildņi.
Lai gan salīdzinoši ar citām pašvaldībām, Jelgavas novads var lepoties ar salīdzinoši lielu
audžuģimeņu skaitu, tomēr prioritārs jautājums ir audžuģimeņu skaita palielināšana, lai tiktu
nodrošināta iespēja saņemt institūcijām alternatīvu pakalpojumu.

Sabiedrības veselība un integrācija
Lai mērķtiecīgi plānotu un attīstītu pakalpojumus un aktivitātes sabiedrības veselības veicināšanas
jomā, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru ir sastādīs Jelgavas novada veselības profils
un, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, ir uzsākts darbs sabiedrības veselības veicināšanas sistēmas
izstrādē. Ir izveidota darba grupa, iesaistot dažādu jomu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
Cieši sadarbojoties ar Attīstības nodaļas speciālistiem, nupat kā ir sagatavots un iesniegts projekts
“Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, saņemot 100%
finansējuma atbalstu (t.sk. 85% ESF finansējums, 15% valsts finansējums), kas Jelgavas novada
pašvaldībai ir piešķirts 2017.- 2019.gadam un sastāda 292357.00 EUR.

Dalība sociālos projektos:
-

iesaistoties projektā “Latvijas veselības nedēļa 2016”, tika organizēta veselības diena
Līvbērzes pagastā.

-

kampaņas “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu” ietvaros ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar SIA
“Veselības centrs 4” saistībā ar mobilā mamogrāfa izbraukumiem. Jau ir bijusi iespēja 3
pagastu - Vilces, Līvbērzes un Glūdas – iedzīvotājiem veikt izmeklējumus savā pagastā.
Sadarbību plānots turpināt.

Izvērtējot veselības aprūpes pieejamību Jelgavas novadā, sadarbībā ar būvvaldi ir veikts
izvērtējums par ārstniecības iestāžu - ģimenes ārstu prakšu vietu – atbilstību vides pieejamības
prasībām, ievērojot būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktās prasības. Secināts, ka
Jelgavas novada teritorijā ir prakses vietas, kuras neatbilst prasībām, līdz ar to nepieciešams meklēt
risinājumu.
Nodarbinātība
Pamatojoties uz līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”,
kas noslēgts starp Nodarbinātības valsts aģentūru un Jelgavas novada pašvaldību, sadarbībā ar
Attīstības nodaļu, vasarā pašvaldības iestādēs tika nodarbināti 28 Jelgavas novada jaunieši.
Sadarbībā ar Attīstības nodaļu projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros dalība
NVA pasākumā “Pasākums noteiktām personu grupām “, kura ietvaros tiek iesaistīti bezdarbnieki cilvēki ar invaliditāti.
Ar mērķi motivēt un Jelgavas novada pašvaldībā piesaistīt kvalificētus speciālistus un prognozēt
garantētu noteiktu speciālistu pieejamību, iedibinātas un šobrīd izsludināta pieteikšanās Jelgavas
novada pašvaldības profesionālām stipendijām.
Apkopojot iepriekšminēto secināms, ka, izveidojot Labklājības pārvaldi, ir panākts uzstādītais
mērķis, proti, izveidots visaptverošs sociālo jomu administrēšanas pārklājums, kāda iepriekš nebija.
Šāds modelis ļauj apzināt iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu klāstu dažādās sociālajās jomās un
nodrošināt to ieviešanu un nodrošināšanu, kā arī izstrādāt atbilstošas sociāla rakstura preventīvas
programmas, kuru mērķis ir mazināt sociālos riskus un sniegt attiecīgu, tajā skaitā izglītojoša rakstura,
palīdzību iedzīvotājiem.
Turpinājumā, cienījamie deputāti, klātesošie, informēšu Jūs par augustā un septembrī ar
rīkojumiem veidoto darba grupu darbu dažādu pašvaldības darbības organizatorisko un saimniecisko
jautājumu risināšanai.
Atbilstoši valstiski iedibinātajām pirmsvēlēšanu politiskās kultūras tradīcijām, uz pašvaldības
darbu, mazliet vairāk, kā ikdienā, mums jāparaugās caur likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas” prizmu. Mūsu pašvaldībā tās ir gan Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk–KNAB), gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk-VARAM) norādes uz autoparka pārvaldības jautājumu aktualizēšanu, kā
rezultātā, augustā ir izveidota darba grupa, ar mērķi aktualizēt un izstrādāt grozījumus 2012.gada aprīlī
apstiprinātajā “Jelgavas novada pašvaldības dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtībā”.
Sākotnēji rīkojumā noteiktais izpildes termiņš tika noteikts 31.augusts ar turpmāko virzību un

izskatīšanu septembra domes sēdē, ko arī biju Jums, cienījamie deputāti, solījis. Tomēr jāatzīst, ka
izstrādātās kārtības projekts izrādījās pārāk strikts, līdz ar to arī, iespējams, būtu grūti ieviešams
pašvaldības darbā. Tāpēc darba grupā tiek turpināts darbs un ir apņemšanās šo kārtību sagatavot
izskatīšanai oktobra domes sēdē.
Septembrī ir izdots rīkojums par darba grupas izveidošanu, ar mērķi aktualizēt ar domes
2011.gada 26.oktobra lēmumu apstiprinātos saistošos noteikumus “Par Jelgavas novada
simboliku”. Pamats minētajai nepieciešamībai:
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājums pašvaldībām izvērtēt
pašvaldībās apstiprinātos saistošos noteikumus par simboliku, jo tādus mūsdienu simbolikas elementus
kā pašvaldības logo un sauklis, kas, neapšaubāmi, nodrošina pašvaldības tēla atpazīstamību un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem piederības un identitātes sajūtu, tomēr nevar uzskatīt
par pašvaldības simboliku likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punkta izpratnē, jo
attiecīgā simbolika nav skaņojama ar Valsts Heraldikas komisiju. Līdz ar to, pašvaldība par
pārkāpumiem, kas saistīti ar šādiem simbolikas elementiem, nevar paredzēt administratīvo atbildību un
visi strīdi, kas izriet no rīcības ar pašvaldības logo un saukli, ir risināmi saskaņā ar civiltiesiskām
normām, kā ar autortiesību objektiem. Šajā sakarībā ministrija aicinājusi izvērtēt noteikumus
attiecīgajā jomā un veikt grozījumus pastāvošajā tiesiskajā regulējumā.
 Kā otrs iemesls ir nepieciešamība precizēt saistošo noteikumu III daļu “Simbolikas
izmantošana”. Šobrīd norit darbs pie saistošo noteikumu grozījumu sagatavošanas.
Turpinot par jaukām un patīkamām lietām vēlos Jūs informēt, ka, pamatojoties uz 2013.gada
22.jūlijā apstiprināto Ziedojumu un dāvinājumu uzskaites kārtību, kā ziedojumu saņemšanas vieta
Jelgavas novadā ir noteikta ziedojumu kaste Elejas Tējas namiņā. Ziedojumu mērķis – Elejas Tējas
namiņa inventāra iegāde. Ar rīkojumu ir izveidota komisija materiālo vērtību (ziedojumu) pieņemšanai
un izvērtēšanai.
Jau trešo gadu augusta mēnesī tiek izdots rīkojums “Par pašvaldības izglītības iestāžu ēku un
citu publisku ēku apsekošanu”, nosakot pienākumu izvērtēt un savlaicīgi novērst iespējamos darba
vides riskus novada pašvaldības iestādēs un tām piegulošās teritorijās, lai nodrošinātu drošu mācību un
darba vidi, kā arī vispārīgu ēku ekspluatācijas drošību, piesaistot būvvaldes speciālistus. Rīkojumā tika
noteikti apsekošanas termiņi- izglītības iestādēm 31.08.2016., pārējām publiskām ēkām – 16.09.2016.
Saskaņā ar iesniegtajiem veiktās apsekošanas rezultātiem, rīkojums ir izpildīts pilnā apjomā ar
sekojošiem secinājumiem:
1. No 96 izvērtējamajiem objektiem vai ēku daļām pašvaldībā apmēram 30% sastāda izglītības
iestādes.
2. Apsekošanas rezultāti ir parādījuši, ka šobrīd pašvaldībā ekspluatācijā nav publisku ēku, kuras
atbilstoši ēku drošības prasībām nedrīkstētu ekspluatēt.
3. Virknē pašvaldības iestāžu teritoriju notiek labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros top sakārtoti celiņi,
piebrauktuves, uzstādīti žogi, uzlabojot un sakārtojot ēkām piegulošo teritoriju un paaugstinot
ekspluatācijas drošību.
4. Ēku apsekošanas rezultāti norāda, ka publiski izmantojamās novada būves ir lietošanai drošas un
atbilstošas. Būtiskākie uzlabojumi, kuriem nepieciešams plānot finansējumu 2017.gada budžetā, ir

– grīdu seguma, ūdensvada, kanalizācijas stāvokļa uzlabošana, elektroapgādes modernizēšana,
ugunsdzēsības signalizācijas un zibens aizsardzības atjaunošana vai ierīkošana.
5. Arī Būvniecības Valsts kontroles birojs, atbilstoši savam darba plānam, veica vairāku izglītības
iestāžu apsekošanu valstī kopumā. Mūsu pašvaldībā tika izvēlētas trīs izglītības iestādes: Šķibes
pamatskola, Staļģenes vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola.
5.1. Šķibes pamatskolā–ieteikumi jumta konstrukciju sakārtošanai un zibensaizsardzības
uzlabošanai, instalāciju komunikāciju sakārtošanai, mitruma mazināšanai pagraba telpās;
5.2. Staļģenes vidusskolu – ieteikumi apkures sistēmu dokumentālai un tehniskai sakārtošanai,
vides pieejamībai augšējos stāvos.
5.3. Kalnciema pagasta vidusskolā – tika saņemti strikti aizrādījumi vairākās jomās – ugunsbīstami
apstākļi (uzkrāts ievērojams daudzums degtspējīgu atkritumu, arī dzīvsudraba spuldžu)
pagraba telpās, kas izvietotas zem visas skolas ēkas, pašrocīgi izbūvēta kanalizācijas sistēma,
vilktas elektroinstalācijas, zem vecās ēkas – izteikti paaugstināts mitrums, rada draudus
pamatkonstrukcijām.
Saņemot 5.3. punktā minētos aizrādījumus, nekavējoties tika uzsākta pagraba telpu atbrīvošana no
ugunsbīstamajiem priekšmetiem, apzinātas uzņēmējsabiedrības, kuras ir tiesīgas veikt dzīvsudraba
spuldžu utilizāciju, un šis darbs tiks īstenots oktobra laikā.
Papildus informēju, ka šobrīd tiek gatavota projekta dokumentācija Kalnciema pagasta
vidusskolas telpu un komunikāciju pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai. Saskaņā ar veikto
iepirkumu, projekta izstrādes tiesības ir ieguvusi SIA “Pojektēšanas birojs AUSTRUMI”. Līguma
izpildes termiņš noteikts 2017.gada 27.marts.

PAR KAPA VIETĀM JELGAVAS NOVADĀ
Jautājums par kapu paplašināšanas iespējām Valgundes pagastā ir aktualizēts Jelgavas novada
pašvaldības darbības laikā vēl iepriekšējā sasaukumā, taču jāatzīst, ka šīs problēmas saknes ir
meklējamas tālā vēsturiskā padomju laika izpildkomiteju un toreizējo kapu uzturētāju un
apsaimniekotāju pieņemtajos lēmumos gan Kalnciema strādnieku ciematā, vēlāk pilsētā, gan
Valgundes ciemā vēl no kolhozu laikiem, nemaz nerunājot par Valgundes novadu. Gan jau, ka šo
vēsturisko matojumu veidojošajiem tālaika lēmumiem arī ir loģisks izskaidrojums, jo tagadējā
Kalnciema pagasta teritorijā nav piemērotas vietas kapu izvietošanai paaugstināto gruntsūdeņu dēļ.
Līdz ar to visvairāk apbedīto personu Jelgavas novadā ir tieši Valgundes pagastā.
SIA ”Jelgavas novada KU”, no 2015. gada ir sākusi apsaimniekot visas Jelgavas novada
pašvaldības kapsētas, šajā laika periodā ir apkopota informācija par visiem veiktajiem apbedījumiem,
kurus analizējot, var izdarīt secinājumus. Gan par apbedīto personu skaitlisko pieaugumu vai
samazinājumu, gan par populāriem un ne tik populāriem kapiem.
Jelgavas novadā 2015,gadā kapos ir apbedītas 320 personas, šī gada laikā līdz 24.09.2016, jau
225 personas.

Visvairāk ir apbedītas personas Valgundes pagastā, kas saistīts ar to, ka Kalnciema pagastā nav
kapsētu. Apzinoties pašreizējo situāciju ir skaidrs, ka Kalnciema teritorijā nav piemērotas teritorijas
kapu izvietošanai, kas saistīts ar paaugstinātiem gruntsūdeņiem.
Salīdzinājumam informācija par katrā pagastā veiktajiem apbedījumiem ar sadalījumu pa
kapiem 2015. gadā un 2016. gadā. (Līdz 24.09.2016)

Pēc SIA ”Jelgavas novada KU” apkopotās informācijas, Jelgavas novada kapsētās ir aptuveni
4000 brīvu atdusas vietu, kas liecina par to ka, saglabājoties pašreizējai statistikai, jaunas kapavietas
nav jāplāno desmit gadus.

Ja vadāmies pēc pagastu principa, tad kapu paplašināšana tuvākajā laikā būtu jāparedz Valgundes
un Līvbērzes pagastos, kā arī Elejas pagastā.
2011.gadā tika aizsākta procedūra, kas nepieciešama “Līvbērzes kapu” zemes paplašināšanai
Līvbērzes pagastā 1.63 ha platībā. 2015.gadā tika sagatavots zemes robežu plāns un veiktas izmaiņas
mežu valsts reģistrā.
Tiek izvērtēta iespēja izmantot pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486
004 0429 „Šiliņi” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā kapu izveidošanai. Piekļuvi zemes vienībai
vēlams veidot pa pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0430. Ņemot
vērā to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0430 robežojas ar valsts galveno autoceļu
A9 Rīga (Skulte)-Liepāja, Latvijas Valsts ceļiem lūdzām sniegt atzinumu par iespēju izveidot jaunu
pieslēgumu valsts autoceļam pret zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0430. Uz šo brīdi
atbilde vēl nav saņemta.
Tostarp, Valgundē papildus ir uzrunāti to zemju īpašnieki, kuru zemes vienības teritorijas
plānojumā atzīmētas kā teritorijas pašvaldību funkciju nodrošināšanai.
Protams, kā rezerves risinājums ir iespējama novada kapsētu statusa maiņa, piemēram, kādai no
kapsētām nosakot daļēji slēgtas kapsētas statusu, bet tas noteikti ir diskutējams jautājums kopā ar
pagastu pārvalžu vadītājiem un kapsētu apsaimniekotājiem.

Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, būtiskākās aktualitātes oktobrī:


1.oktobris no plkst. 10:00- 15:00 - z/s "Līči" teritorijā pie kafejnīcas " Zemnieku cienasts" ražas tirdziņš.



5.oktobris plkst. 10:00- konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" iesniegto ideju prezentācija
žūrijas komisijas locekļiem.



8. oktobris plkst. 17:00 Platones skolas 90 gadu jubileja (reģistrācija no plkst. 15.00) - aicināti
visi Platones skolas absolventi, skolotāji, darbinieki, draugi un labvēļi.



līdz 10. oktobrim Jelgavas novada pašvaldība aicina pieteikt cilvēkus novada pašvaldības
augstāko apbalvojumu - Goda diploma un Atzinības raksta saņemšanai.



17. oktobrī - Apbalvošanas komisija sanāk izskatīt godināmo cilvēku pieteikumus.



18. oktobrī - ZPR sēde Jelgavas novadā.

Paldies par uzmanību!

