SABIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMU UN IEBILDUMU KOPSAVILKUMS

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam (IAS) un
attīstības programmas 2022.-2027. gadam (AP) 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

7

Nav ņemts vērā

Priekšlikumā minētajai zemes
vienība Kalnciema ceļā 134C,
Ozolpilī nav publiskas teritorijas un
parka statuss

Fiziska persona

Nav ņemts vērā

Nav attiecināms uz IAS un AP.
Teritorijas lietošanas mērķu zonējuma maiņa tiek skatīta
teritorijas plānojuma ietvaros

Fiziska persona

Priekšlikuma
iesniedzējs

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā - geolatvija.lv saņemtie priekšlikumi

1

IAS

Attiecībā uz teritoriju, kas ir
Veikt grozījumus un atcelt zonējumu “4.3.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves
Ozolpils parks (adreses: Kalnciema
teritorija (DzD2)” nomainot uz “Dabas un apstādījumu teritoriju” un noteikt
ceļš 134C un daļēji Klijēnu ceļš 7D,
apgrūtinājumu – vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.
Jelgava)

2

3

Tekstu: “Zaļās zonas ir 10 publiski pieejamas vides telpas, tai skaitā seši parki –
5.3. Dabas teritoriju telpiskā
Jelgavas pils parks, Stacijas parks, Raiņa parks, Alunāna parks, Uzvaras parks
struktūra, 5.3.1 Jelgavas
un Valdekas parks” koriģēt uz: “Zaļās zonas ir 11 publiski pieejamas vides
valstspilsēta, otrā rindkopa ( 20 lpp) telpas, tai skaitā septiņi parki – Jelgavas pils parks, Stacijas parks, Raiņa parks,
Alunāna parks, Uzvaras parks, Valdekas parks un Ozolpils parks.”

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

RIC_INVEST_plans_1.redakcija_Jel
gavas_novads 158. punkā minēto
plānoto aktivitāšu 6. punktu ar
gājēju ietves izbūvi gar Ievu ielu.

Jaunais redakcijas piedāvājums "Cietā seguma, gājēju ietves un apgaismojuma
izbūve Ievu ielā, Iecēnu ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā".
Visas šajā punktā minētās attīstības ieceres, lūdzu realizēt arī Ievu ielas
posmam/atzaram uz Ievu ielu 1 un 3.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

Elektroniski - e-pastos attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi
4

AP Stratēģiskā daļa

14. lpp. Tabulas

5

AP Stratēģiskā daļa

14. lpp. Papildināt RV8 uzdevumus

6

AP Stratēģiskā daļa

16. lpp. Attīstīt izglītojamo
talantus, jaunradi un
uzņēmējspējas

Veidot vienotu sistēmu RV atspoguļošanai, vēlams pārskatāmu vienlaidu/
vienas kolonnas dalījumu, uzskaitot punktus, apakšpunktus vertikālā virzienā.
Iekļaut uzdevumu - Veicināt kvalitatīvas žurnālistikas attīstību un stiprināt
iedzīvotāju medijpratību
Papildināt apakšpunktu 1.3. ar šāda tipa prasmi kādā no formulējumiem:
analītiskās/ pētnieciskās/kritiskās domāšanas prasmes --> Attīstīt izglītojamo
talantus, analītiskās/ pētnieciskās/kritiskās domāšanas prasmes jaunradi un
uzņēmējspējas

7

AP Stratēģiskā daļa

17. lpp. Sniegt materiālu un
finansiālu atbalstu no pašvaldības
Papildināt 2.3. pirmo apakšpunktu ar vārdu "informatīvu" --> Sniegt materiālu,
tām sabiedrības grupām, kurām tas
finansiālu un informatīvu atbalstu no pašvaldības tām sabiedrības grupām
ir primāri nepieciešams, piemēram,
daudzbērnu ģimenēm u.c.

8

AP Stratēģiskā daļa

17. lpp. Attīstīt kultūras
Papildināt ar vārdu "iekļaujošas" --> Attīstīt iekļaujošas kultūras piedāvājuma
piedāvājuma daudzveidību, kvalitāti
daudzveidību, kvalitāti un infrastruktūru
un infrastruktūru
1

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

Fiziska persona

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

Ņemts vērā

Fiziska persona

Ņemts vērā

Fiziska persona

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

9

AP Stratēģiskā daļa

17. lpp.

Papildināt 3. rīcības virzienu ar apakšpunktu 3.5. Pilnveidot mūsdienīgu
kultūrizglītības piedāvājumu

19. lpp. 8.5. Pilnveidot tūrisma
piedāvājumu, popularizējot
Papildināt ar vārdu "iekļaujoša" --> 8.5. Pilnveidot iekļaujoša tūrisma
teritorijas pievilcību dzīvei, darbam piedāvājumu, popularizējot teritorijas pievilcību dzīvei, darbam un atpūtai
un atpūtai

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

Ņemts vērā

Fiziska persona

10

AP Stratēģiskā daļa

11

AP Stratēģiskā daļa

19. lpp

Papildināt 8.5. ar uzdevumu "Nodrošināt iekļaujošas tūrisma vides attīstību"

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

12

AP Stratēģiskā daļa

25. lpp.

Papildināt RV3 rezultātus: Kultūras un sporta iestādes, objekti, kuros ir veiktas
iekļaujošas vides veidošanas aktivitātes

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

13

AP Stratēģiskā daļa

25. lpp.

Papildināt RV3 rezultātus: Kultūras un sporta iestādes, kurās ir veiktas
iekļaujošu pakalpojumu veicinošas aktivitātes

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

14

AP Stratēģiskā daļa

27. lpp.

Papildināt tūrisma rezultatīvo rādītājus ar "iekļaujošo risinājumu skaits"

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

15

AP Stratēģiskā daļa

Dokuments kopumā

Veidot pārskatāmu, lasītājam ērti lietojamu dokumentu ar tabulām vienā
kolonnā atvērumā, lielāka izmēra burtiem. Tekstam jābūt tā ievietitam
dokumentā, lai to būtu iespējams kopēt, iezīmēt, strādāt ar to.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

16

17

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

AP Stratēģiskā daļa, IAS

16.lpp. Nr.pk.51

Vides pieejamības risinājumi un
universālais dizains

Mainīt dabas teritorijas lietošanas mērķi no kapsētām uz vienkārši dabas
teritoriju. Ņemt vērā iedzīvotāju pausto nostāju PRET krematorija izbūvi un
PRET kapsēta izbūvi blakus savrupmāju apbūves teritorijām. Izmantot šo Dabas
teritoriju tās resursu ilgstspējīgai attīstībai - dabas parka izbūvei, dabas taku
izbūvei, tūrisma vajadzībām, vēstures vajadzībām par blakus esošo ebreju
kapiem utml. Lieliska dabas teritorija, kur var izbūvēt atpūtas punktu, treileru,
kemperu novietni velotūristiem, kuriem tiks izbūvēts maršruts blakus esošajā
Miera ielā, kā arī savienojoet Sieramuižas rajonu ar Romas ielas rajonu,
izveidojot šajā degaradētajā teritorijā pievilcīgu atpūtas vietu tūristiem,
ģimenēm, kā arī padarīt iebraukšanu Jelgavā vizuāli patīkamu nevis pirmais, ko
tūristi pamana ir kapi.

Nav ņemts vērā

Stratēģijā vides pieejamības veicināšana reducēta tikai uz atsevišķām sfērām izglītība, sabiedriskais transports, sociālie pakalpojumi. Savukārt Attīstības
programma vides pieejamība netiek minēta. Uzskatām, ka šāda pieeja nav
korekta un neatbilst ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām
principiem un mērķiem.
Priekšlikums tiks izvērtēts
Aicinām Stratēģijā paredzēt vides pieejamības un universālā dizaina principu
pilnveidojot dokumenta
piemērošanu paredzēt kā atsevišķu uzdevumu, visdrīzāk pie RV 4. Mobilitāte un
redakciju
sasniedzamība. Kā atsevišķas veicamās rīcības būtu jāparedz vadlīniju izstrāde
par vides pieejamības un universālā dizaina elementu izmantošanu dažādu
objektu būvniecībā, rekonstrukcijā un renovācijā, kā arī ikgadēja novērtējuma
veikšana par vides pieejamības situāciju pašvaldībā, īpaši Jelgavas valstspilsētā.

2

Nav attiecināms uz IAS un AP.
Teritorijas lietošanas mērķu zonējuma maiņa tiek skatīta
teritorijas plānojuma ietvaros

Fiziska persona

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

18

AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

Sadaļā “Uzdevumu ietvaros veicamās rīcības” paredzēt - uzdot pašvaldības Priekšlikums tiks izvērtēts
administrācijai vai kapitālsabiedrībai sagatavot aktivitāšu plānu, lai iesaistītos pilnveidojot dokumenta
plānotajā Fondu pasākumā: Liftu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās.
redakciju

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

Jāparedz pasākumi, lai attīstītu kultūras un rekreācijas infrastruktūru apkaimēs.
Tāpat būtu jāparedz pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem pašiem veidot lokālus
apkaimes mēroga pasākumus. Tādā veidā pilsētā piedāvātu ne tikai lielus
Priekšlikums tiks izvērtēts
festivālus, koncertus un izrādes pilsētas centrā, bet arī maza mēroga, tuvāk
pilnveidojot dokumenta
dzīvesvietai notiekošus un viegli pieejamus pasākumus. Šādi pasākumi
redakciju
veicinātu iedzīvotāju iesaisti pilsētas vides veidošanā un apkaimju kopienu
veidošanos. Pilsēta šādi iegūtu pilsētai lojālus un aktīvus iedzīvotājus, kas
iesaistās pilsētas attīstībā.

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

19

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

Mobilitātes un sasniedzamības jomā Stratēģijā un Attīstības programmā
pietiekami neveicina kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas dzīves vides
veidošanos. Aicinām iekļaut dokumentos šādus konkrētus mērķus:

20

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

21

IAS, AP Stratēģiskā daļa

1. Samazināt transportlīdzekļu skaitu un intensitāti pilsētas centra zonā. Lai
uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētā, viens no būtiskākajiem nosacījumiem ir Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
transportlīdzekļu intensitātes samazināšana. Tas ietver arī to, ka liela daļa
redakciju
pilsētas centra zonas teritorijas (īpaši daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi) netiek
atvēlēta transportlīdzekļu stāvvietām. Tāpēc Stratēģijā un Attīstības programmā
būtu jāparedz konkrēti pasākumi, lai veicinātu šī mērķa sasniegšanu, piemēram,
izvērtējums par daudzstāvu autostāvvietu būvniecību pilsētā. Konkrēti pasākumi
būtu jāparedz 4.5.punktā.
2. Izstrādāt mūsdienīgus principus un vadlīnijas pilsētas infrastruktūras
turpmākai attīstībai, kas būtu saistoši pie turpmākas infrastruktūras
izveidošanas, atjaunošanas un uzlabošanas.

Ņemts vērā

22

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

3. Stratēģijā un Attīstības programmā jāparedz izveidot drošu, ērtu un lietojamu
gājēju un velo infrastruktūru Dzelzceļa tilta pār Lielupi infrastruktūras ietvaros.
Jau šobrīd iedzīvotāji izmanto Dzelzceļa tiltu kā šķērsošanas infrastruktūru pāri Priekšlikums tiks izvērtēts
Lielupei, kas ievērojami saīsina ceļu, pārvietojoties star attiecīgajām Jelgavas pilnveidojot dokumenta
daļām. Tomēr šīs infrastruktūras stāvoklis un ērtība ir zem katras kritikas. Ja šo
redakciju
mezglu sakārtotu un izveidotu lietojamu infrastruktūru, tad noteikti palielinātos
arī izmantošanas intensitāte, atslogojot Driksas un Lielupes tiltus.

23

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

4. Sadaļā Rīcības un uzdevumi: 4.3.punktu papildināt ar veidiem, kādā veidā
attīstīt gājēju un velo infrastruktūru, kas savieno pilsētas centru ar pilsētas
Priekšlikums tiks izvērtēts
apkaimēm un tuvākajiem ciemiem (Mežciems, Svēte, u.c.). Tāpat perspektīvā
pilnveidojot dokumenta
būtu jāparedz iespēja veidot rinķveida savienojamību starp ciemiem (apkārt
redakciju
pilsētai), nodrošinot pārvietošanās apkārt pilsētai, lai atvieglotu centrisku
satiksmi caur Jelgavu, kā arī veicināt veselīga dzīvesveida un tūrisma attīstību.

3

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

24

25

26

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

AP Stratēģiskā daļa

5. SVID analīzē sadaļā STIPRĀS PUSES pietrūkst upju, salu un ūdensmalu
attīstības potenciāla vērtējums un iespējas pie pašvaldības stiprajām īpašībām.
Priekšlikums tiks izvērtēts
Īpaši pilsētā šobrīd nepietiekoši izmantojam ūdensmalu sniegto potenciālu.
pilnveidojot dokumenta
Daudzās Eiropas pilsētās tieši ūdensmalas ir vietas, kur atrodas kvalitatīvi
redakciju
mājokļu un biroji, tādējādi piesaistot pašvaldībai jaunus iedzīvotājus un
uzņēmējus. Aicinām paredzēt pasākumus, lai veicinātu šāda mērķa sasniegšanu.

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

AP Stratēģiskā daļa

6. SVID analīzē pie IESPĒJAS ietvertie dzelzceļa attīstības virzieni nešķiet
Priekšlikums tiks izvērtēts
perspektīvi, ja vien tiem neseko papildu pamatojums. Vai ir analizēta cilvēku
pilnveidojot dokumenta
plūsmas intensitāte virzienā uz Tukumu un Auci, lai dzelzceļa satiksmes
redakciju
attīstību šajos maršrutos norādītu kā nozīmīgu iespēju pašvaldības attīstībai?

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

Stratēģijā un Attīstības programmā plānā būtiski trūkst “zaļās enerģētikas”
stratēģijas, aktivitātes un paredzētās rīcības. Eiropas Savienības fondu
plānošanas periodā 2021-2027 būs paredzētas virkne atbalsta aktivitāšu kas
saistītas tieši ar atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) izmantošanu
pašvaldības īpašumos, pilsētvidē, pilsētu enerģētikā (apkurē, energoapgādē).
Būtu neprātīgi laist garām iespēju piesaistīt fondu līdzekļus šādu pasākumu
īstenošanai.
Mērķis ir tāds, lai pašvaldība pati ražo enerģiju tādā daudzumā, lai segtu
publiskās infrastruktūras patēriņu. Tādējādi ilgtermiņā samazinātos pilsētas
"Zaļās kustības" risinājumi
energoresursu izmaksas, atbrīvojot līdzekļus citām attīstības aktivitātēm. Šobrīd
jau ir ietverti IAS un AP
Stratēģijā paredzēts, ka CO2 izmešu apjomu līdz 2030.gadam plānots samazināt
papildus risinājumos, un
par 40% pret 2005.gada rādītāju, tomēr vienlaikus netiek ņemts vērā, ka līdz
tiks izvērtēts pilnveidojot
2018.gadam CO2 izmešu apjoms jau ir samazinājies par 28,4% pret 2005.gada
dokumentu redakciju
rādītājiem. Tātad laika periodā no 2018.gada līdz 2030.gadam izmešu apjomu ir
plānots samazināt tikai par 17,6 tūkstošiem tonnu jeb 11,6%, vērtējot pret
2005.gada rādītājiem. Biedrības ieskatā, ņemot vērā aktuālo klimata situāciju,
kas tikai pasliktinās, šāda mērķa izvirzīšana ir acīmredzami nepietiekama. Tāpēc
aicinām Stratēģijā veikt šādas korekcijas:
1) norādīt aktuālos 2018.gada CO2 izmešu datus;
2) paredzēt būtiski lielāku CO2 izmešu samazināšanas pasākumus līdz
2030.gadam, piemēram, par aptuveni 50% no 2018.gada datiem, 2030.gada
sasniedzot CO2 izmešu apjomu ne vairāk kā 60 tūkstoši tonnas.

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

4

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

27

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

28

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

29

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

Tāpat Stratēģijā un Attīstības programmā būtu jāparedz konkrēti un progresīvi
risinājumi CO2 izmešu samazināšanai un klimata neitralitātes mērķu
sasniegšanai. Konkrēti risinājumi izstrādājami sadarbībā ar speciālistiem, tomēr
Biedrība kā efektīvus saskata šādus risinājumus:
1) mikroģeneratoru izvietošana (netto norēķinu sistēmas ietvaros). Pirmkārt, ka
liels potenciāls ir Lielupes krastiem, kur izvietot nelielas vēja turbīnas (vertikālā
rotora, ar jaudu līdz 11kw). Otrkārt, saules paneļu mikroģeneratori - gan uz
publisko ēku jumtiem, gan uz pašvaldības zemes, kurai ir maza lietderīgā vērtība.
2) Īstenot pilotprojektu - pašvaldības ēka, kurā tiek izmantoti AER un sasniegta
energoneitralitāte;
3) Paredzēt nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atlaides (uz noteiktu
laika periodu, piemēram, 3 gadiem) AER izmantošanas gadījumā. Proti, ja
personas efektīvi izmanto AER energoapgādē, veicinot klimata mērķu
sasniegšanu, būtu nepieciešams paredzēt piemērota apmēra NĪN atlaides;
4) NĪN uz noteiktu laika periodu būtu jāparedz arī daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju renovēšanas gadījumā, jo tas ne tikai veicinātu CO2 izmešu samazināšanu,
bet arī kvalitatīvu mājokļu;
5) Veikt pētījumu un sagatavot plānu vai vadlīnijas (ar iekļautiem izejas datiem)
par AER izmantošanas potenciālu pašvaldībā. Pētījumu, izdejas datus un
vadlīnijas padarīt pieejamas iedzīvotājiem, lai veicinātu izpratni par AER
izmantošanas efektivitāti un iespējām.

Stratēģijā un Attīstības programmā būtu jāparedz arī konkrēti risinājumi jaunu
mājokļu būvniecības veicināšanai pašvaldībā, īpaši Jelgavas valstspilsētā.
Fondu pasākumos paredzēta aktivitāte Zaļās un zilās infrastruktūras risinājumu
(piemēram, zaļās sienas, jumtu dārzi, peldošās salas, caurlaidīgi segumi, ēnu
sniedzoši koki u.c.) un citu pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu
(piemēram, dzeramā ūdens piekļuves vietas, pilsētu lietus ūdens noteces
sistēmas u.c.), tai skaitā izmantojot arī kombinācijā ar pelēkās infrastruktūras
risinājumiem, īstenošana atbilstoši pašvaldību klimata pielāgošanās stratēģijām.
Risinot sabiedrības un vides problēmas un nodrošinot pozitīvu ietekmi tādās
reģionālai attīstībai būtiskās jomās kā vietējās ekonomikas attīstība un
pakalpojumu efektivitāte (izņemot tās aktivitātes, ko paredz plūdu riska
pārvaldības plāni nacionālas nozīmes pasākumus plūdu un krasta erozijas risku
novēršanai). Atbalsts paredzēts arī ieguldījumiem jau esošajās dabas un
apstādījumu teritorijās, kas ir nozīmīgs zaļās un zilās infrastruktūras tīklojuma
pamatelements.
Aicinām nodrošināt Stratēģijas un Attīstības programmas sasaisti ar šo plānoto
aktivitāti.

5

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Risinājumi CO2 izmešu
samazināšanai un
klimatneitralitātes mērķu
saniegšanai jau ir paredzēti
IAS un AP, papildus
priekšlikumi, kas
attiecināmi uz IAS un AP
tiks izvērtēti pilnveidojot
dokumenta redakciju

Nav ņemts vērā

Nav ņemts vērā

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

AP Investīciju plānā jau ir
paredzēta jauna īres nama
būvniecība

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

Izstrādājot dokumentus jau ir ņemti
vērā ES kohēzijas politikas
programmas 2021.-2027.gadam
Biedrības "Jelgavas
projektā un ES atveseļošananas un
attīstībai"
noturības mehānisma plānā
paredzētie atbalsta pasākumi

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

30

31

32

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

Biedrības ieskatā šai aktivitātei un arī turpmākai šī virziena attīstībai un
plānošanai Jelgavā nepieciešams izstrādāt atsevišķu plānu, kas ietver aprakstītās
aktivitātes. Piemēram - Pilsētas zaļumošanas attīstības plāns. Ja attiecīgās
aktivitātes ir iespējams veikt par Fondu pasākumu līdzekļiem, attiecīgi ietaupot
pašvaldības budžeta līdzekļus, ar šādu pasākumu izstrādi nebūtu pamata
Priekšlikums tiks izvērtēts
kavēties.
pilnveidojot dokumenta
Ievērojot minēto, aicinām “Uzdevumu ietvaros veicamās rīcības” paredzēt
redakciju
uzdevumu izstrādāt Pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu,
kurā apkopotu visas saistītās un plānotās aktivitātes, jo Fondu pasākumos būs
paredzētas aktivitātes pašvaldībām, kas vērstas uz šādas programmas aktivitāšu
īstenošanu. Iespējams, šo aktivitāti jeb rīcību var sasaistīt ar pētījumu par AER
izmantošanas potenciālu pašvaldībā.

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

IAS, AP Stratēģiskā daļa

SVID analīzē pie VĀJĀM PUSĒM lūdzam iekļaut īpašību: Jelgavas pilsētā
trūkst infrastruktūras mazajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem (t.s.
freelance speciālistiem). Attiecīgi pie rīcības virziena paredzēt rīcību: Pilsētas Priekšlikums tiks izvērtēts
centrā izveidojot modernus, ar citām pilsētām konkurētspējīgus koplietošanas
pilnveidojot dokumenta
birojus. Tas veicinās to, ka pilsēta varētu kļūt par pievilcīgu dzīvesvietu
redakciju
jaunajiem speciālistiem no pakalpojumu nozares (piemēram, informāciju
tehnoloģijas), kā arī attīstīt biznesa tūrismu.

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

SVID analīzē sadaļā IESPĒJAS papildināt ar:
1) “dzelzceļa kravas transporta veicināšana” un
2) “Kvalitatīvas un ekskluzīvas dzīves vietas iespējas neapbūvētās ūdensmalās.”

IAS, AP Stratēģiskā daļa

Nav ņemts vērā

Pašvaldība nevar ietekmēt delzceļa
kravas transportu attīstību.
Pilsētā pie upju krastmalām apbūve
ir atļauta atbilstoši teritorijas
plānojumā noteiktajam
funkcionālajam zonējumam

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

IAS, AP Stratēģiskā daļa,
Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

Paredzēt veicamo pasākumu: veikt pašvaldības un to kapitālsabiedrību īpašumu
inventarizāciju un informācijas apkopošanu ar mērķi izveidot publiski pieejamu
Priekšlikums tiks izvērtēts
datubāzi. Mērķis ir publiski piedāvāt uzņēmējiem redzamu īpašumu sarakstu ar
pilnveidojot dokumenta
visiem atļautajiem izmantošanas veidiem, pieejamo infrastruktūru, kas veicinās
redakciju
dažādu uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī veicinās nevalstiskā sektora
aktivitātes.

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

34

AP Stratēģiskā daļa

RV 8: Vieda pārvaldība un
demokrātijas kultūra

Pie veicamajām rīcībām paredzēt tādas pašvaldības mājaslapas (vai tās sadaļas)
izveidi, kas pielāgota balsošanai par dažādiem jautājumiem, autentificējoties Priekšlikums tiks izvērtēts
latvija.lv vai kādā citā mūsdienīgā veidā. Šāda platforma būtu nepieciešama
pilnveidojot dokumenta
balsošanai par līdzdalības budžeta aktivitātēm, bet to varētu izmantot arī
redakciju
iedzīvotāju aptaujām nozīmīgos jautājumos.

Biedrība "Jelgavas
attīstībai"

35

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

181.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

36

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

37

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

33

6

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

38

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

39

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

40

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

41

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

42

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

43

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

44

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

45

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

46

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

47

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

182.punkts 13.lpp.

Labot formulējumu ailē Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji (plānotās aktivitātes) un izteikt to sekojoši: Piebūve Ozolnieku
vidusskolai, kurā centrējas dabaszinību speciāli aprīkoti kabineti, laboratorijas,
lai modernizētu mācību vidi un paplašinātu skolas telpas, kuras šobrīd jau ir par
šauru esošajam un prognozējamam skolēnu skaitam. Telpas Ozolnieku Mūzikas
skolai - klases ar skaņas izolāciju (jo mūzikas skolai jau trūkst telpu patreizējo
izglītības programmu realizācijai). Mūzikas skolas izglītības programmu klāsts
tiek papildināts ar mākslas izglītības programmām. Aktu zāle, kura tiks
izmantota gan Ozolnieku vidusskolas, gan Mūzikas (un mākslas) skolas
vajadzībām

48

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

49

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

50

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

Lūdzu iekļaut investīciju plānā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa
"Vecsvirlaukas skola" kultūrvēstures vērtību saglabāšana - atjaunošana un jaunu
pakalpojumu attīstīšana
182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

7

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

51

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

52

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

53

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

182.punkts 13.lpp.

Ozolnieku Mūzikas skolai nepieciešamas jaunas atsevišķas telpas

54

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

1) Atjaunot “Viesturu” staciju pasažieru vilcienam;
2) Izveidot tirgu "Viesturciemā"

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju
Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Institūciju priekšlikumi un iebildumi
55

56

57

58

59

IAS

AP Stratēģiskā daļa

AP Stratēģiskā daļa

AP Stratēģiskā daļa

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta, Jelgavas novads

23.lpp.

Papildināt Stratēģijas vadlīnijas dabas teritoriju telpiskajai struktūrai Jelgavas
novadā (23. lpp.) ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Ņemt vērā, ka
nepieciešamības gadījumā lauksaimniecības un mežsaimniecības zeme var tikt
attīstīta valsts aizsardzības funkciju nodrošināšanai”.

Ņemts vērā

Latvijas Republikas
Aizsardzības
ministrija

Zemgales
plānošanas reģions

14 lpp.

Lūdzam precizēt RV 1 – 1.2. uzdevums nav pabeigts, kā arī neparādās 1.3 un
1.4 uzdevums.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju, vienojoties ar
plānošanas reģionu par tā
ņemšanu vai neņemšanu
vērā

14 lpp.

Pie uzdevuma 1.4 iesakām atsevišķi izdalīt pieaugušo izglītību, veicinot/ radot
pieprasījumu/piedāvājumu atbilstoši valstpilsētas un novada ekonomiskajai
specializācijai.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju, vienojoties ar
plānošanas reģionu par tā
ņemšanu vai neņemšanu
vērā

Zemgales
plānošanas reģions

14 lpp.

RV 3 – 3.3 uzdevumu iesakām papildināt ar :
- Veicināt moderno IT risinājumu un tehnoloģiju pielietojumu kultūras
mantojuma saglabāšanai, kultūras produktu un pakalpojumu attīstībai;
- Paredzēt pasākumus, kas stiprinātu vietējo kopienu, kultūras NVO kapacitāti;
- Veicināt uz eksportu orientētu kultūras produktu un pakalpojumu attīstību.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju, vienojoties ar
plānošanas reģionu par tā
ņemšanu vai neņemšanu
vērā

Zemgales
plānošanas reģions

Aicinām pārskatīt, vai esošajos Rīcības un investīciju plānos ir iekļautas visas
Zemgales plānošanas reģionam sūtītās tūrisma un citu projektu idejas.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju, vienojoties ar
plānošanas reģionu par tā
ņemšanu vai neņemšanu
vērā

Zemgales
plānošanas reģions

8

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

60

61

62

63

64

AP Stratēģiskā daļa

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

Zemgales
plānošanas reģions

Lūgums vēlreiz pārskatīt plānotās aktivitātes tieši aprakstošo daļu. Ir
nepieciešami tekstuāli precizējumi.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju, vienojoties ar
plānošanas reģionu par tā
ņemšanu vai neņemšanu
vērā

Zemgales
plānošanas reģions

Pie sasniedzamajiem rezultātiem – pie bāzes gada vērtībām trūkst ļoti daudz
rādītāju, tāpat pie sagaidāmās tendences visur norādīts tekstuālais rādītājs, kas
nebūtu korekti, attiecībā pret rādītājiem, kur jau ir zināms konkrēts
sasniedzamais mērķis (skaitliskais). Līdz ar to rekomendējam pārskatīt
sagaidāmās tendences rādītājus.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju, vienojoties ar
plānošanas reģionu par tā
ņemšanu vai neņemšanu
vērā

Zemgales
plānošanas reģions

24.lpp.

IAS pie vadlīnijām attīstības centru telpiskajai attīstībai ir minēts Ziemeļu Priekšlikums tiks izvērtēts
šķērsojums. Lūgums izvērtēt iespēju iekļaut punktu arī par iespējām izvērtēt
pilnveidojot dokumenta
alternatīvus šķērsošanas koridorus, jo pēc būtības tas atrisina daļēji pilsētas
redakciju, vienojoties ar
problēmas, bet tā kā dokuments tiek izstrādāts kopīgi ar Jelgavas novadu, tas plānošanas reģionu par tā
neatrisina kopējo plūsmu no Rīgas aglomerācijas puses un tāpat saglabājas ņemšanu vai neņemšanu
policentriska transporta kustība caur Ozolniekiem un Jelgavas valstpilsētu.
vērā

Zemgales
plānošanas reģions

18 lpp.

IAS pie vadlīnijām attīstības centru telpiskajai attīstībai ir minēts: izvērtēt
iespēju attīstīt kravu pārvadājumus pa Lielupi, bet tajā pat laikā pie esošās
situācijas raksturojuma ir minēts tikai pāris teikumi pie ūdensceļiem vispārīgās
frāzēs. Lūgums papildināt vēl vismaz ar vienu rindkopu paplašinot redzējumu,
kāpēc nepieciešams iekļaut tādu punktu pie IAS.

Priekšlikums tiks izvērtēts
pilnveidojot dokumenta
redakciju, vienojoties ar
plānošanas reģionu par tā
ņemšanu vai neņemšanu
vērā

Zemgales
plānošanas reģions

14 lpp.

IAS, AP Stratēģiskā daļa

IAS

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

Pie Rīcības virziena 4: Mobilitāte un sasniedzamība (4.4. Attīstīt integrētu un
Priekšlikums tiks izvērtēts
multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu, tajā skaitā savienojamībā ar Rīgu)
pilnveidojot dokumenta
nav atsevišķi izdalīta Multimodāla satiksmes termināla izveide (mobilitātes
redakciju, vienojoties ar
punktu izveide tomēr ir atsevišķa pozīcija), kas reģiona ieskatā būtu jāizdara, jo
plānošanas reģionu par tā
arī Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā ir pieminēts tieši Jelgavas
ņemšanu vai neņemšanu
multimodālais satiksmes termināls (ar autoostas pārnesi pie dzelzceļa stacijas),
vērā
turklāt tas ir iekļauts arī Rīgas metropoles areāla plānā.

AP Stratēģiskā daļa

IAS

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

2021.gada 6.decembra sabiedriskās apspriedes laikā saņemtie priekšlikumi, iebildumi un komentāri

65

AP Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
novads

Priekšlikums attīstīt bērniem un jauniešiem ērtu mācību centru Ozolniekos.
Esošā Ozolnieku vidusskola atrodas ļoti drošā un videi draudzīgā vietā.
Daudziem Ozolnieku pagasta iedzīvotājiem ir vīzija par to, ka šajā vietā
Priekšlikums tiks izvērtēts,
papildus būtu nepieciešams attīstīt mūzikas un mākslas skolu, abām iestādēm
pilnveidojot dokumentu
blakus izveidot pirmsskolas iestādi. Kopā šīs iestādes izmantotu kopēju aktu
redakciju
zāli, sporta laukumu un apkārt esošo dabisko vidi, kas bērniem ir tik ļoti
nepieciešama. Apkārtējā infrastruktūra nodrošina ērtu un drošu veloceliņu un
autoceļu tīklu. Aicinu atbalstīt šo ideju!

9

Sanāksmes laikā sniegtā atbilde:
priekšlikums ir atbalstāms, tiks
vērtēts.
Fiziska persona

Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums (IAS, AP
Esošās situācijas raksturojums, AP
Stratēģiskā daļa, AP Rīcības un
investīciju plāns)

Dokumenta konkrētā punkta
redakcija, norādot lappuses
numuru

Priekšlikuma vai iebilduma būtība

1

2

3

4

66

Rīcības un investīciju plāns - Jelgavas
valstspilsēta

Vai ir plānoti pasākumi, lai novērstu riskus veco daudzdzīvokļu māju
sabrukumu Jelgavā?

Ņemts vērā/ nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums
nav ņemts vērā

(aizpilda pašvaldības)

(aizpilda pašvaldības)

5

6

Sanāksmes laikā sniegtā atbilde:
Jelgavas nekustamo īpašumu
pārvaldei ir piešķirts finansējums
daudzdzīvokļu māju tehniskā
Priekšlikums tiks izvērtēts,
stāvokļa izvērtēšanai. Saņemot
pilnveidojot dokumenta
rezultātus, tiks lemts par turpmāko
redakciju
rīcību.
Dzīvokļu jautājuma risināšanai
sadarbībā ar vācu kooperatīvu tiek
plānota vismaz 100 dzīvokļu jaunas
mājas būvniecība.
Sanāksmes
laikā sniegtā atbilde: ir
Priekšlikums tiks izvērtēts,
saņemts piedāvājums no
pilnveidojot dokumenta
Latvenergo, notiek sarunas.
redakciju

67

Domājot par elektromobiļu attīstību, būtu nepieciešams sniegt atbalstu
pieslēguma izveidei uzlādes staciju izbūvei daudzdzīvokļu mājām.

68

Vai arī Jelgavā ir plānota krematorijas būvniecība?

Nav ņemts vērā

69

7.decembrī Jelgavas novadā būs publiskā apspriešana par krematorijas izveidi
Salgales pagastā. Plānotais neatbilst teritoriālajam plānojumam, lūdz domes
priekšsēdētājam komentēt šo būvniecības ieceri, jo šis jautājums ir svarīgs,
domājot par Salgales pagasta nākotni.

Nav ņemts vērā

70

Salgales pagasta iedzīvotāji neatbalsta krematorija būvniecību novadā.

Nav ņemts vērā

IAS un AP izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona Gunita Osīte
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijasAttīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
19.01.2022.

10

Nav attiecināms uz IAS un AP.
Sanāksmes laikā sniegtā atbilde: ir
saņemts piedāvājums no
uzņēmējiem, tas tiek izskatīts.
Nav attiecināms uz IAS un AP.
Sanāksmes laikā sniegtā atbilde:
nav pretrunā ar teritorijas
plānojumu - lauksaimniecības
zemēs var būt labiekārtota ārtelpa,
t.sk. krematorija. 07.12. notiks šī
objekta publiskā apspriešana un
iedzīvotāju viedoklis tiks ņemts
vērā.
Nav attiecināms uz IAS un AP.
Sanāksmes laikā sniegtā atbilde:
notiks šī objekta sabiedriskā
apspriešana, un iedzīvotāju
viedoklis tiks ņemts vērā.

Priekšlikuma
iesniedzējs

7

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

