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Sēdi vada Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs

ZIEDONIS CAUNE

Sēdes protokoliste

Leontīne Zaremba

Sēdē piedalās:
Domes deputāti:
Inta Savicka
Sandra Viniarska
Aivars Naglis
Aigars Strupulis
Līga Lonerte
Vitālijs Jakovels
Ginta Avotiľa
Anita Klupša
Aija Tračuma
Ziedonis Caune
Edgars Turks
Ilze Vītola
Jānis Kapcjuhs
Uldis Reinbergs
Rita Čigāne
Jānis Kalviľš
Juris Lavenieks
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Jelgavas novada domes izpilddirektors
Ivars Romānovs
Juristi
Aldis Jēgeris, Dzintars Lagzdiľš
Finanšu nodaļas vadītāja
Sandra Kalvāne
Uzaicinātie:
Valdis Buividaitis
Leonīds Koindţi – Ogli
Ojārs Briedis
Jānis Skrauplis
Edgars Grīnofs
Vladislavs Pogoţeļskis
Imants Striška
Silvija Zīberte
Gaļina Koroļova
Anda Duge
Solveiga Arnīte
Aina Briede
Sēdē piedalās:
Laila Čima
Modris Ţeivots
Anda Strautniece
Anita Skubiļina
Daiga Branta
Vladislavs Beitāns
Irma Sērmūksle
Anna Krastiľa
Sarmīte Grīnvalde
Arnis Ozols
Aija Udalova
Dzintra Zimaiša
Vita Kindereviča
Vineta Ģenderte
Ingrīda Lauska
Aivars Kokins
Ilze Āna
Ingrīda Meleka
Priekšsēdētājs Z.Caune ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut izpilddirektora atskaiti par veikto
darbu un septiľus papildus jautājumus.
Atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, priekšsēdētāja Z.Caunes ierosinājums tiek atbalstīts.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu. Ziņo L.Čima
2. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Ziņo L.Čima
3. Par administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumu. Ziņo M.Žeivots

4. Par Lielplatones pagasta administratīvajā teritorijā esošās ūdenssaimniecības
sistēmas pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA „Apsaimniekošanas serviss”
pamatkapitālā. Ziņo I.Striška
5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (Antonovs, Počs, Degola,
Jaunsvirlaukas p.p.). Ziņo S.Arnīte
6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (I.Grabante, Svētes p.p.; Ivanovska, Elejas p.p).
Ziņo E.Grīnofs, L.Koindži Ogli
7. Par zemes iznomāšanu (Zaļenieku p.p.-13c.; I.K. „Dimzas M”, Valgundes p.p.;
Jemeļjaľenko, Konavko, Ozoliľš, Vircavas p.p.; Jozis, Smirnovs, Svētes p.p.; 7c.
Vircavas p.p.; 17c. Sesavas p.p.; Ceplītis, Vilces p.p.; Haustova, Judins, Kalnciema
p.p.). Ziņo S.Viniarska
8. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu (SIA Horti, Valgundes p.p.; Grigorjeva,
Koľuhova, Rumbauskis, Šarpinga, Vircavas p.p., Maldţus, Pulcēna, Kudina,
Paraţevska, Sesavas p.p.; Stefanovska, Šilinska, Šaverda, Vilces p.p.) Ziņo
S.Viniarska
9. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Vītiľš, Valgundes p.p.;
A.Strūve, Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
10. Par nosaukuma piešķiršanu (Ādamsone, Valgundes p.p.) Ziņo S.Viniarska
11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Semjonovs, Valgundes p.p.) Ziņo
S.Viniarska
12. Par zemes ierīcības projektu izstrādi (Rezevska, Zaļenieku p.p.; Grāvmalas, Elejas
p.p.; Mihnovskis, Svētes p.p.; Kupcs, Vilces p.p.: KULK, Līvbērzes p.p.; Pečkovska,
Sesavas p.p.; Lundberga, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
13. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu (Liellīči un Līčupes, Līvbērzes p.p.;
Zvaigznītes, Valgundes p.p.; Indrāni, Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (SIA AB AGRO, Vilces p.p.; Ārgalis,
Valgundes p.p.; Caune, Elejas p.p.; Lerha, Zaļenieku p.p.; Maļavko, Valgundes p.p.;
Puriľa, Svētes p.p.; Viesturi-87, Glūdas p.p.; Zariľš, Elejas p.p.; Mangulis,
Strelevica,Vircavas p.p.; Malvesa, Vilces p.p.; Lielrūķi, Akermanis, Jaunsvirlaukas
p.p.; Balodis, Dirzina, Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
15. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (Intlers, Maľkevica, Valgundes p.p.;
Vangalis, Sesavas p.p.; Stepiľš, Millers, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
16. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu (SIA JARS, Kalnciema p.p.). Ziņo S.Viniarska
17. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
mērķa apstiprināšanu) (Saušs, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska

(Par nosaukuma un lietošanas

18. Par servitūta nodibināšanu (Sesavas p.p.). Ziņo S.Viniarska
19. Par Elejas pagasta pārvaldes autotransporta pakalpojumu izmaksu
apstiprināšanu. Ziņo L.Koindži-Ogli

20. Par zemesgabala precizētās platības apstiprināšanu (Rozenbergs, Līvbērzes p.p.).
Ziņo S.Viniarska
21. Par adrešu precizēšanu (Sesavas p.p.). Ziņo S.Viniarska
22. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikumā. Ziņo
S.Kalvāne
23. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Transinform realizācijai. Ziņo V.Kindereviča
24. Par projekta „Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība” noteikšanu par
prioritāru. Ziņo A.Zeimuls
25. Par nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu. (Kromane, Līvbērzes p.p.;
Puišelis, Bruzis, SIA Laipa, Kalnciema p.p.) Ziņo A.Zeimuls, G.Koroļova
26. Par Valgundes pagasta pārvaldes Informācijas, kultūras un sporta centra
„Avoti” maksas pakalpojumu apstiprināšanai. Ziņo L.Lonerte
27. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jelgavas rajona pašvaldības
21.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par rajona pašvaldības pamatbudžeta
un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009.gadam”” apstiprināšanu. Ziņo L.Čima
28. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi 30.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu”” apstiprināšanu.
ZiņoL.Lonerte
29. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/
APIA/VRAA/027/005 „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra bērniem
izveide Glūdas pagastā” realizācijai. Ziņo L.Lonerte
30. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Apgaismota gājēju – veloceliņa izbūve
Zaļenieku pagastā” īstenošanai. Ziņo O.Briedis
31. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ceļu P-95
– Baloži (0,00-1,10km) un Apgunstes muižas – Rožlauki – Zanderi (0,00 – 1,30
km) rekonstrukcija” īstenošanai. Ziņo O.Briedis
32. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta Nr.LLI-023 ”Amatniecības
pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas –Lietuvas pierobežas pievilcības
veicinātājs” partnerim Nr. 14 (Līvbērzes pagasts) realizācijai. Ziņo A.Zeimuls
33. Par līdzdalību Latvijas –Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā.
Ziņo S.Viniarska
34. Par karjera izstrādes tarifa samazināšanu. Ziņo A.Duge
35. Par tehniski ekonomisko pamatojumu apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai. („Ūdens saimniecība
attīstība Elejas pagasta Elejas ciemā”; „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā”; „Ūdenssaimniecības attīstība Līvbērzes
pagasta ciematos Līvbērze un Vārpa”; „Ūdenssaimniecības attīstība Vircavas pagasta
ciemā Mazlauki”; „Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana Vircavas ciemā”;

„Ūdenssaimniecības attīstība Valgundes pagasta pārvaldes ciemā Vītoliľi”;
„Ūdenssaimniecības attīstība Zaļenieku pagasta ciemā Zaļenieki”;
„Ūdenssaimniecības attīstība Svētes pagasta Svētes ciemā”). Ziņo A.Skubiļina
36. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu. Ziņo E.Turks
37. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
izveidošanu. Ziņo A.Tračuma
38. Par mācību maksas noteikšanu Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju
punktā. Ziņo I.Sērmūksle
39. Par sociālās palīdzības pusdienu izmaksu apstiprināšanu Kalnciema vidusskolā.
Ziņo A.Tračuma
40. Par dzīvojamās platības izīrēšanu (Timofejevs, Valgundes p.p.; Zabocijs,
Kalnciema p.p.). Ziņo A.Tračuma
41. Par atteikumu ceļa izdevumu segšanai (Šumanska, Elejas p.p.).Ziņo L.Koindži-Ogli
42. Par pagaidnoregulējumu un dzīvojamās platības piešķiršanu Vijai Dambergai.
Ziņo A.Zeimuls
43. Par grozījumiem Lielplatones Speciālās internātpamatskolas nolikumā. Ziņo
A.Tračuma
44. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo
A.Tračuma
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
45. Par medību tiesību nodošanu Glūdas pagasta zemesgabalos „Stumbri” un
„Saknes”.
46. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Rītiľu iela 24, Valgundes p.p.).
47. Par grozījumiem novada domes 23.09.2009. lēmumā „Par Elejas pagasta
veselības un sociālās aprūpes iestāžu reorganizāciju”
48. Par projektu „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai
Jelgavas novadā”.
49. Par galvojumu studiju kredīta ņemšanai.
50. Par dotāciju novadu infrastruktūras attīstībai Jelgavas novada Jaunsvirlaukas
pagasta izlietojuma mērķa aktualizāciju.
51. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases projekta „Staļģenes pamatskolas jumta
rekonstrukcija un ēkas renovācija” realizācija

Pārskats par pašvaldības darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu laika
periodā no 24.septembra līdz 28.oktobrim
(I.Romānovs, A.Strupulis)

Jautājumu uzdod A.Strupulis par to, vai ir problēmas ar izglītības iestāţu savstarpējiem
norēķiniem.
Atbildi sniedz I.Romānovs: ar savstarpējiem norēķiniem viss kārtībā.
Atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Pieľemt zināšanai domes izpilddirektora I.Romānova pārskatu par pašvaldības darbu un
domes pieľemto lēmumu izpildes gaitu laika periodā no 24.septembra līdz 28.oktobrim
1.§
Par Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu
(Z.Caune, L.Čima, I.Vītola, G.Avotiľa, R.Čigāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likumu „Valsts
apbalvojumu likums”, Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju
un pašvaldību apbalvojumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izveidot Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ziedonis Caune, domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:

Aija Tračuma, domes priekšsēdētāja vietniece;
Ivars Romānovs, novada pašvaldības
izpilddirektors;
Ginta Avotiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja,
domes deputāte;
Dzintra Zimaiša, Kultūras nodaļas vadītāja;
Sandra Viniarska, Plānošanas nodaļas
vadītāja, domes deputāte;
Vladislavs Beitāns, Sporta centra vadītājs;
Viesturs Reinfelds, Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes vadītājs;
Ilze Āna, Sociālā dienesta vadītāja.
Vita Agarelova, pašvaldības sekretāre.

2. Apstiprināt Nolikumu par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem (pielikumā).
3. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikumu
(pielikumā).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai.

2.§
Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
(Z.Caune, L.Čima)
Pamatojoties uz Nolikuma „Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem” 2.punkta 4.
apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 27.10.2009 sēdes

protokolu Nr.1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ar Jelgavas novada pašvaldības Goda Diplomu apbalvot:
-

Mārīti Cimermani, Elejas pagasta Veselības un sociālās aprūpes centra” direktori, par
ieguldījumu sociālās aprūpes attīstībā un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā iedzīvotājiem;

-

Edmundu Miseviču, Svētes pamatskolas direktoru, par lielo ieguldījumu
izglītības sistēmas attīstībā, skolēnu patriotiskajā audzināšanā;

-

Ligitu Strazdiņu, par nozīmīgo ieguldījumu lauku bibliotēku attīstībā un
iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā.

2. Ar Jelgavas novada pašvaldības Atzinības rakstu apbalvot:
-

Jolantu un Pēteri Knopes, par lielo ieguldījumu lauksaimnieciskajā raţošanā un
novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā;

-

Jāni Birkertu, z/s „Dālderi” īpašnieku, par lielo ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Jelgavas novadā;

-

Vladimiru Jeremejevu, ilggadēju Kalnciema pilsētas pašvaldības darbinieku, par lielo
ieguldījumu Kalnciema pilsētas komunālās saimniecības attīstībā;

-

Hertu Elzu Šalkovsku, biedrības „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” dibinātāju, par
ieguldījumu Glūdas pagasta sociāli ekonomiskajā attīstībā un iedzīvotāju izglītības
attīstības pilnveidošanā.
Uldi Antīpinu, „Lielvircava Agro” valdes priekšsēdētāju, par lielo ieguldījumu
lauksaimnieciskās raţošanas attīstībā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā un pilnveidošanā.

-

3.§
Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumu
(Z.Caune, M.Ţeivots)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaľā
ar Jelgavas novada pašvaldības nolikuma 11.3. un 106.punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars
Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas
nolikumu (pielikumā).
4.§
Par Lielplatones pagasta administratīvajā teritorijā esošās, pašvaldībai piederošās
ūdenssaimniecības sistēmas pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA „Apsaimniekošanas serviss”
pamatkapitālā
(Z.Caune, I.Striška)

Lai novērstu pretrunas īpašumtiesību jomā un nodrošinātu iespēju iesniegt projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā”
pieteikumu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana"
3.4.1.pasākuma "Vide" 3.4.1.1.aktivitātei "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000", pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta
1.daļas 4.punktu, 5.panta 1.daļu un 5.daļu, 40.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga
Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. SIA „Apsaimniekošanas serviss” pamatkapitālā ieguldīt pašvaldībai piederošos
ūdenssaimniecības sistēmas pamatlīdzekļus.
2. Uzdot SIA „Apsaimniekošanas serviss” nodrošināt pamatlīdzekļu novērtēšanu.
3. Uzdot SIA „Apsaimniekošanas serviss” valdes loceklei Inesei Pastuškovai sagatavot SIA
„Apsaimniekošanas serviss” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtu grozījumus.
5.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
(Z.Caune, S.Arnīte)
5.1.
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē tika saľemts Alvīnes Jakubovas, dzīv. Jaunsvirlaukas
pagasta „******* ”, iesniegums par ziľu par Vitālija Antonova deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu . V.Antonova dzīvesvieta deklarēta Jaunsvirlaukas pagasta „******* ” 7-8.
Vitālijam Antonovam ierakstītā vēstulē tika nosūtīts uzaicinājums līdz 18.10.2009.
pagasta pārvaldē iesniegt dokumentus un sniegt paskaidrojumus, kas apliecina tiesisko
pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
V.Antonovs līdz 18.10.2009. pagasta pārvaldē nav sniedzis paskaidrojumus, kā arī nav
uzrādījis dokumentus, kas apliecina tiesisku pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Izvērtējot iesniegumā minēto un papildus iegūto informāciju, tika konstatēts, ka dzīvoklis
Nr.*** dzīvojamā mājā „Jaunpakuļi” 7, Jaunsvirlaukas pagastā no 28.08.2006. ir Alvīnes
Jakubovas īpašumā (īpašuma kadastra Nr. 5456900 0337). V.Antonovs 28.09.2006.
deklarējis savu dzīvesvietu minētajā adresē kā tiesisko pamatu norādot: „mutiska
vienošanās ar īpašnieci Alvīni Jakubovu”.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu, 2003.gada
1.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu”, ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Sakarā ar to, ka dzīvokļa Nr.*** dzīvojamā
mājā „Jaunpakuļi”7, Jaunsvirlaukas pagastā īpašniece A.Jakubova atsauc mutisko
vienošanos un V.Antonovam nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Anulēt ziľas par Vitālija Antonova deklarēto dzīves vietu „******* ” 7-8,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma

nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
5.2.
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē tika saľemts Sanitas Viļumas, dzīv. Jaunsvirlaukas
pagasta „******* ”, iesniegums par ziľu par Jāľa Poča deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
J.Poča dzīvesvieta deklarēta Jaunsvirlaukas pagasta „******* ”.
Jānim Počam ierakstītā vēstulē tika nosūtīts uzaicinājums līdz 18.10.2009. pagasta
pārvaldē iesniegt dokumentus un sniegt paskaidrojumus, kas apliecina tiesisko pamatu
deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē. 19.10.2009. pagasta pārvaldē saľemts J.Poča
paskaidrojums, kurā viľš norādījis, ka vairākus gadus dzīvo kopā ar S.Viļumu, ir kopīgs
bērns, mājas „Mierlieveľi” iegādātas par kopīgiem līdzekļiem, bet kā īpašniece dokumentos
noformēta S.Viļuma.
J.Počs līdz 18.10.2009. pagasta pārvaldē nav sniedzis paskaidrojumus, kā arī nav
uzrādījis dokumentus, kas apliecina tiesisku pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Izvērtējot iesniegumā minēto un papildus iegūto informāciju, tika konstatēts, ka dzīvojamā
māja „Mierlēveľi”, Jaunsvirlaukas pagastā no 20.07.2007. ir Sanitas Viļumas īpašumā
(īpašuma kadastra Nr. 5456 003 0077). J.Počs 26.02.2009. deklarējis savu dzīvesvietu
minētajā adresē kā tiesisko pamatu norādot: „mutiska vienošanās ar īpašnieci Sanitu
Viļumu”.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu, 2003.gada
1.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu”, ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Sakarā ar to, ka dzīvojamās mājas
„Mierlēveľi”, Jaunsvirlaukas pagastā īpašniece S.Viļuma atsauc mutisko vienošanos un
J.Počam nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Anulēt ziľas par Jāľa Poča deklarēto dzīves vietu „Mierlēveľos”, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā;
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
5.3.
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē tika saľemts Agra Degola, dzīv. Jaunsvirlaukas
pagasta „******* ”, iesniegums par ziľu par Lilijas Degolas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
.L.Degolas dzīvesvieta deklarēta Jaunsvirlaukas pagasta „*******”.
Lilijai Degolai ierakstītā vēstulē tika nosūtīts uzaicinājums līdz 18.10.2009. pagasta
pārvaldē iesniegt dokumentus un sniegt paskaidrojumus, kas apliecina tiesisko pamatu
deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē. 15.10.2009. pagasta pārvaldē saľemts I.Degolas
paskaidrojums, kurā viľa norādījusi, ka minētajā adresē dzīvo kopš 1994.gada, bet dzīvesvietu
šajā adresē deklarējusi 2005.gadā ar īpašnieka piekrišanu, tāpat norādījusi, ka ar mājas
īpašnieku īres līgums nav noslēgts, kā arī viľai minētais īpašums nepieder.
L.Degola līdz 18.10.2009. pagasta pārvaldē nav sniegusi paskaidrojumus, kā arī nav
uzrādījusi dokumentus, kas apliecina tiesisku pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.

Izvērtējot iesniegumā minēto un papildus iegūto informāciju, tika konstatēts, ka dzīvojamā
māja „Krastkalni”, Jaunsvirlaukas pagastā no 15.07.2003. ir Agra Degola īpašumā
(īpašuma kadastra Nr. 5456 006 0021). L.Degola 28.11.2005. deklarējusi savu dzīvesvietu
minētajā adresē, kā tiesisko pamatu norādot: „mutiska vienošanās ar īpašnieku Agri
Degolu”.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu, 2003.gada
1.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu”, ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Sakarā ar to, ka dzīvojamās mājas
„Krastkalni”, Jaunsvirlaukas pagastā īpašnieks A.Degols atsauc mutisko vienošanos un
L.Degolai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Anulēt ziľas par Lilijas Degolas deklarēto dzīves vietu „Krastkalnos”, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
6.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
(Z.Caune, E.Grīnofs, L.Koindţi-Ogli)
6.1.
Izskatot Ineses Grābantes 08.10.2009. ar Nr.38/5482 reģistrēto iesniegumu par
dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu, pamatojoties uz Svētes pagasta Saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Dzīvokļu rindas, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība šajā sakarā”,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt Inesei Grābantei, deklarētā dzīvesvieta ******* iela 9, Svēte, Svētes pag.,
Jelgavas nov., dzīvokli ******* ielā 16 – 24, Svētē, Svētes pag., Jelgavas nov.
(ģimene trīs cilvēku sastāvā) uz 1 (vienu) gadu. Noteikt īres maksu Ls 2,33 mēnesī.
2. Svētes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu.
6.2.
Saskaľā ar Elejas pagastā pārvaldes reģistra "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā pirmo daļu "Par sociālajām garantijām bāreľiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem", pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14.panta trešo daļu un ceturto daļu un likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6. panta
pirmo daļu un otro daļu, 11.¹ pantu , novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,

Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.Izīrēt Dacei Ivanovskai, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
******* iela 7-4, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 dzīvokli Nr.11 ******* ielā 26,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā uz laiku līdz 2010. gada 29. oktobrim ar tiesībām prasīt īres
līguma pagarināšanu, nosakot īres maksu 0,20 LVL par 1m² mēnesī.
2.Uzdot dzīvojamās mājas ******* ielā 26, Elejas pagastā, Jelgavas novadā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai Inesei Levdanskai noslēgt ar D.Ivanovsku īres līgumu.
3. Pēc īres līguma noslēgšanas izslēgt Daci Ivanovsku no Elejas pagasta pārvaldes
reģistra "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".
4.Lēmumu nosūtīt D.Ivanovskai uz adresi ******* iela 7-4, Elejas pagasts, Jelgavas
novads, LV-3023 un I.Levdanskai uz adresi ******* iela 26-9, Elejas pagasts, Jelgavas
novads, LV-3023.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
7.§
Par zemesgabalu iznomāšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
7.1.
Izskatot Uģa Šmitmaľa 1.09.2009 iesniegumu, Juzefas Stašas 21.09.2009.
iesniegumu, Veltas Petrovičas 1.09.2009. iesniegumu, Edgara Missas 27.07.2009.
iesniegumu,
Tamāras
Lisovas
13.07.2009.iesniegumu,
Valentīnas
Kimas
21.09.2009.iesniegumu, Ainas Dilenderfas 31.08.2009. iesniegumu, Līgas Dzelzgalves
27.07.2009. iesniegumu, Ivara Čodara 31.08.2009. iesniegumu, Arľa Ozola
28.09.2009.iesniegumu, Zaigas Berķītes 14.09.2009. iesniegumu, Veronikas Butānes
21.09.2009, iesniegumu, zemnieku saimniecības „Azaidi” 21.09.2009. iesniegumu,
pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Iznomāt Uģim Šmitmanim, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas novadā,
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „Lejnieki”,
platība 3,3 ha,
kadastra apzīmējums 5496 007 0084, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.09.2014.,
nomas maksu – 4% no zemes kadastrālās vērtības.
2. Iznomāt Juzefai Stašai, dzīvo Zaļenieku pagasta „*******”, Jelgavas novadā,
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „Milleri 1”,
platība 0,25 ha,
kadastra apzīmējums 5496 004 0372, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,

nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
3. Iznomāt Veltai Petrovičai, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas novadā,
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „Zaļkalni”,
platība 2,5 ha,
kadastra apzīmējums 5496 004 0332, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.09.2014.,
nomas maksu – 4% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Iznomāt Edgaram Missam, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „Cīľas”,
platība 1,9 ha,
kadastra apzīmējums 5496 004 0195, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 4% no zemes kadastrālās vērtības.
5. Iznomāt Tamārai Lisovai, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas
zemesgabalu:
adrese: Zaļenieku pagasta „Tīreļi”,
platība 0,33 ha,
kadastra apzīmējums 5496 004 0227, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.09.2014.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
6. Iznomāt Valentīnai Kimai, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas
zemesgabalu :
adrese :Zaļenieku pagasta „Rammas”,
platība 0,1 ha,
kadastra apzīmējums 5496 007 0181, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
7. Iznomāt Ainai Dilendorfai, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „Skaras”,
platība 1.0 ha,
kadastra apzīmējums 5496 002 0086, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.09.2014.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
8. Iznomāt Līgai Dzelzgalvei, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „Kristāli”,
platība 0,9 ha,
kadastra apzīmējums 5496 002 0107, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
9. Iznomāt Ivaram Čodaram, dzīvo Zaļenieku pagasta „*******”, Jelgavas
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „‟Jurjāľi„‟,

novadā,

novadā,

novadā,

novadā,

novadā,

novadā,

platība 6,8 ha,
kadastra apzīmējums 5496 007 0114, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.09.2014.,
nomas maksu – 4% no zemes kadastrālās vērtības.
10. Iznomāt Arnim Ozolam, dzīvo Zaļenieku pagasta „******* ”, Jelgavas novadā,
zemesgabalu :
adrese :Zaļenieku pagasta „‟Jaunspurģi„‟,
platība 0,9 ha,
kadastra apzīmējums 5496 002 0108, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
11. Iznomāt Zaigai Berķītei, dzīvo Zaļenieku pagasta ‟‟******* ‟‟, Jelgavas novadā,
zemesgabalu :
adrese: Zaļenieku pagasta „Tīreļi„‟,
platība 0,25 ha,
kadastra apzīmējums 5496 004 0227, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
12. Iznomāt Veronikai Butānei, dzīvo Zaļenieku pagasta ‟‟******* ‟‟, Jelgavas novadā,
zemesgabalu :
adrese :Zaļenieku pagasta ”Milleri 1„‟,
platība 0,25 ha,
kadastra apzīmējums 5496 004 0372,nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
13. Iznomāt z.s. „Azaidi”, reģistrācijas Nr.41701007438, reģistrēta Zaļenieku pagasta
„Azaidos”, Jelgavas novadā, zemesgabalu:
adrese: Zaļenieku pagasta „Cīľas”,
platība 2,0 ha,
kadastra apzīmējums 5496 004 0195,nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme,
nomas termiľu – līdz 01.01.2015.,
nomas maksu – 4% no zemes kadastrālās vērtības.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.2.
Izskatot IK „Dimzas M” 2009.gada 29.septembrī reģistrēto iesniegumu par zemes
iznomāšanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735
,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”18. punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars
Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Iznomāt IK ,,Dimzas M” reģistrācijas Nr.43602024174, adrese Aku ceļš 3, Jelgava, LV3008, zemesgabalu:

,,Vanzāre”, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
platība - 1000 m2,
kadastra apzīmējums 5486 004 0414,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā - mazumtirdzniecības bāzes vajadzībām, nomas termiľu
no 01.11.2009. līdz 31.12. 2012., nomas maksu mēnesī - Ls 16,50.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.3.
Izskatot A.Jemeļjaľenko, V.Kanavko un J.Ozoliľa iesniegumus, pamatojoties uz LR
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 18.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt Allai Jemeļjaľenko, deklarētā dzīves vieta ******* iela 48-42, Jelgava,
zemesgabalu 0,04 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920010314,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas
termiľu – 1 gadu, nomas maksu – Ls 5,00 par 1 ha gadā.
2. Iznomāt Vladislavam Konavko, deklarētā dzīves vieta ******* iela 19-8,
Mazlauki, Vircavas pagasts, Jelgavas novads,
zemesgabalu 6,0 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920050087,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas
termiľu – 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.
3. Iznomāt Jānim Ozoliľam, ******* , Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads,
zemesgabalu 26,5 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920040162,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas
termiľu – 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.4.
Izskatot Kaspara Joţa iesniegumu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu , Svētes
pagasta pašvaldības 2008. gada 13.februāra Saistošos noteikumus Nr. 12 „Par zemes nomas
maksu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,
Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne,
Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt Kasparam Jozim, deklarētā dzīvesvieta „******* ”, Svētes pagasts, Jelgavas
novads, zemesgabalu:

Platība- 1,0 ha,
Kadastra apzīmējums- 5482 005 0519,
Nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā - lauksaimniecība, nomas termiľu - no
01.10.2009. līdz 30.09.2010., nomas maksu - Ls 20,00 (Ls 20,00 par 1 ha zemes).
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.5.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.p., otro daļu, ceturto daļu un Svētes
pagasta pašvaldības 2008. gada 13.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Par zemes
nomas maksu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt Genādijam Smirnovam, deklarētā dzīvesvieta ******* ielā 68-73, Jelgava,
apbūvētu zemesgabalu, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „Atpūta” teritorijā ar Nr.106:
2. Platība- 0,068 ha,
3. Kadastra apzīmējums- 5482 001 0374,
4. Nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- – individuālo dzīvojamo māju apbūve
nomas termiľu - no 01.10.2009. līdz 30.09.2019., nomas maksu gadā – 0,5% no zemes
kadastrālās vērtības.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.6.
Izskatot Ivana Krišeloviča 2009.gada 17.septembra, Raimonda Kazbuķa 2009.gada
21.septembra, Vladislavas Oses 2009.gada 18.septembra, Vladislava Konasvko 2009.gada
21.septembra, Vlada Matuta 2009.gada 1.oktobra, Āra Burkāna 2009.gada 24.septembra un
Arľa Zemgalieša 2009.gada 8.oktobra iesniegumus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt Ivanam Krišelovičam, personas kods ******-*****, deklarētā dzīves
vieta „******* ”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads,
zemesgabalu 5.45 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920040068,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas termiľu
– 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.

2. Iznomāt Raimondam Kazbuķim, personas kods ******-*****, deklarētā dzīves
vieta „*******”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
zemesgabalu -3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920040040,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas termiľu
– 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.
3. Iznomāt Vladislavai Osei, personas kods ******-*****, deklarētā dzīves vieta
******* ielā 4 dz. 5, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novads,
zemesgabalu 0.6 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920010314,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas termiľu
– 1 gadu, nomas maksu – Ls 5,00 par 1 ha gadā.
4.

Iznomāt Vladislam Konavko, personas kods ******-*****, deklarētā dzīves vieta
******* iela 19 dz.8, Mazlauki, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, papildus
zemesgabalu 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920050087,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas
termiľu – 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.

5.

Iznomāt Vladam Matutim, personas kods ******-*****, deklarētā dzīves vieta
******* iela 16 dz.3, Mazlauki, Vircavas pagasts, Jelgavas novads,
zemesgabalu 0.5 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920020086, un
zemes gabalu 2.9 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920020086,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas
termiľu – 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.

6.

Iznomāt Ārim Burkānam, personas kods ******-*****, deklarētā dzīves vieta
„******* ”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
zemesgabalu 2.1 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920050095,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas
termiľu – 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.

7.

Iznomāt Arnim Zemgalietim, personas kods ******-****, deklarētā dzīves vieta
„******* ”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
zemesgabalu 3,8 ha platībā-, kadastra apzīmējums -54920050042, un
zemesgabala 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums -54920050056,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – lauksaimniecības zeme, nomas termiľu
– 1 gadu, nomas maksu – Ls 10,00 par 1 ha gadā.

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.7.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, Sesavas pagasta pašvaldības 2008. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par pašvaldības zemes nomas maksu”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,

Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Iznomāt zemnieku saimniecībai „Ābeļziedi”, reģ. nr. 43601021630, juridiskā adrese
Upes iela 17, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašnieks Imants Čepanonis, personas kods
******-***** ), zemesgabalus:
1. Kadastra apzīmējums- 5474 007 1132, platība- 0.50 ha;
2. Kadastra apzīmējums- 5474 007 0226, platība- 2.00 ha,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 2.50 ha zemesLs 60.50 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
2.Iznomāt zemnieku saimniecībai „Dārznieki”, reģ. nr. 53601021261, juridiskā adrese
„Dārznieki”, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašnieks Ansis Vangalis, personas kods
******-*****), zemesgabalus:
2.1. Kadastra apzīmējums- 5474 200 6005, Platība- 1.20 ha;
2.2. Kadastra apzīmējums- 5474 005 0104, Platība- 2.00 ha,
2.3. Kadastra apzīmējums- 5474 005 1094, Platība- 2.00 ha;
2.4. Kadastra apzīmējums- 5474 009 0021, Platība- 3.00 ha,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 8.20 ha zemesLs 198.44 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
3. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Saulstari”, reģ. nr. 43601023589, juridiskā adrese
Kastaľu iela 6 dz. 5, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašniece Aldona Vaļko, personas
kods ******-*****), zemesgabalus:
a. Kadastra apzīmējums- 5474 007 1000, platība- 0.25 ha;
b. Kadastra apzīmējums- 5474 007 2100, platība 0.50 ha;
c. Kadastra apzīmējums- 5474 007 0176, platība-1.30 ha,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 2.05 ha zemesLs 49.61 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
4. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Rencēni”, reģ. nr. 41701007067, juridiskā adrese
„Rencēni”, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašnieks Edgars Rencis, personas kods
******-*****), zemesgabalus:
a. Kadastra apzīmējums 5474 005 0103, platība- 1.15 ha;
b. Kadastra apzīmējums 5474 003 1040, platība- 2.00 ha;
c. Kadastra apzīmējums 5474 003 1069, platība- 1.50 ha,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 4.65 ha zemesLs 112.53 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
5. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Jušķēni”, reģ. nr. 41701003671, juridiskā adrese
„Jušķēni”, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašnieks Persijs Kaufmanis, personas kods
******-*****), zemesgabalu, kadastra apzīmējums- 5474 002 1007, Platība- 2.00 ha,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 2.00 ha zemesLs 48.40 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
6. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Mazļāveikas”, reģ. nr. 43601026430, juridiskā
adrese „Ļāveikas”, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašnieks Aldis Gelaţis, personas
kods ******-*****), zemesgabalu, kadastra apzīmējums- 5474 200 6100, platība4.20 ha,

nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 4.20 ha zemesLs 101.64 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
7. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Upes”, reģ. nr. 41701004272, juridiskā adrese Upes
iela 45, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašnieks Andris Villa, personas kods ***********), zemesgabalu 0.20 ha platībā, Kadastra apzīmējums- 5474 007 1134,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 0.20 ha zemesLs 4.84 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
8. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Ivulla”, reģ. nr. 43601020067, juridiskā adrese
„Darbnīcas”, Sesavas pag., Jelgavas nov., (īpašnieks Uldis Caune, personas kods
*******-*****), zemesgabalu:
Platība- 0.65 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 007 1014,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 0.65 ha zemesLs 15.73 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
9. Iznomāt Normundam Urbēnam, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
„*******”, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 2.00 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 011 0099,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 2.00 ha zemesLs 48.40 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
10. Iznomāt Eduardam Drelingam, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
******* iela 4, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 0.25 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 007 1133,
Nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 0.25 ha zemesLs 6.05 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
11.Iznomāt Svetlanai Bērziľai-Antonišķei, personas kods ******-*****, deklarētā
dzīvesvieta „*******” dz. 1, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 0.25 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 105 1008,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 0.25 ha zemesLs 6.05 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
12.Iznomāt Ingrīdai Veinbergai, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
„******* ”, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalus:
Platība- 0.50 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 805 1087,
Platība- 0.50 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 104 1027,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 1.00 ha zemesLs 24.20 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).

13.Iznomāt Anatolijam Ačkasovam, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
******* iela 31, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 2.00 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 007 1022,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 2.00 ha zemesLs 48.40 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
14.Iznomāt Viktoram Vaļko, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta *******
iela 6 dz. 5, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 2.00 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 004 1019,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 2.00 ha zemesLs 48.40 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
15.Iznomāt Ligitai Vergunai, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
„*******”, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 0.60 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 804 1022,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 0.60 ha zemesLs 14.52 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
16.Iznomāt Mārai Uţulei-Spriľģei, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
„******* ”, Platones pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 0.60 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 001 0067,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2015., nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
17.Iznomāt Ārijai Kazakevičai, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
******* iela 29, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemesgabalu:
Platība- 2.00 ha,
Kadastra apzīmējums- 5474 807 1062,
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā- lauksaimniecība, nomas termiľu- no
01.01.2010. līdz 31.12.2010., nomas maksu par 2.00 ha zemesLs 48.40 (Ls 24.20 par 1 ha zemes).
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.8.
Izskatot Arľa Ceplīša 2009.gada 10.septembra iesniegumu par zemes iznomāšanu,
pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša,

Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt Arnim Ceplītim, personas kods ******-*****, dzīvojoša “ ******* ”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, zemi “Bandenieku laukā”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, 2,5 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 5490 006 0121, nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā
(nekustamā īpašuma lietošanas mērķi) - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nomas termiľu - 5 (pieci) gadi - līdz 2014.gada 1.novembrim, nomas maksu Ls 37,50 gadā (Ls 15,- par 1 ha gadā).
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
7.9.
Pamatojoties uz LR ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „‟Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu‟‟ 18.punktu un izskatot Svetlanas HAUSTOVAS,
dzīvojošas ******* ielā 6, dz.48, Kalnciemā Jelgavas novadā, 2009.gada 5.oktobra
iesniegumu par zemes piešķiršanu augļu dārza izveidošanai 0.025 ha platībā 1.augļu dārzu
masīvā, konstatēts:
1. Pieprasītā zeme iekļaujas pašvaldībai piekrītošā zemesgabalā ar kadastra
Nr.5431 002 0556 no kura zemes reformas laikā veidoja 1.augļu dārzu masīvu.
2. Līdz šim pieprasītā zeme 0.025 ha platībā nav lietderīgi izmantota.
3. Kalnciema teritorijas attīstības plānojumā teritorija paredzēta augļu dārzu
izveidošanai.
Atbilstoši Svetlanas HAUSTOVAS iesniegumam un Kalnciema pilsētas lauku teritorijas
perspektīvajam plānojumam 2007. – 2019.gadam, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt Svetlanai HAUSTOVAI, personas kods ****** - *****, nomas
lietošanā zemi 0.025 ha platībā atdalot to no zemes gabala ar kadastra
Nr.5431 002 0556, nosakot nomas maksu gadā - 0,5% no kadastrālās vērtības.
2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, NĪLM kods – 0601 un piešķirt nosaukumu „1.masīva augļu dārzs
Nr.171”.
3. Reģistrējot izveidoto augļu dārza zemi, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistrā lūgt VZD Zemgales reģionālo nodaļu piešķirt tam kadastra numura
apzīmējumu.
7.10.
Pamatojoties uz LR ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „‟Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu‟‟ 18.punktu un izskatot Fjodora JUDINA, dzīvojoša *******
ielā 12, dz.113, Kalnciemā Jelgavas novadā, 2009.gada 1.oktobra iesniegumu par zemes
piešķiršanu augļu dārza izveidošanai 0.1 ha platībā 3.augļu dārzu masīvā, konstatēts:
1. Pieprasītā zeme iekļaujas pašvaldībai piekrītošā zemesgabalā ar kadastra Nr.5431
002 0522 no kura zemes reformas laikā veidoja 3.augļu dārzu masīvu.

2. Pašlaik pieprasītā zeme 0.1 ha platībā nav lietderīgi izmantota.
3. Kalnciema teritorijas attīstības plānojumā teritorija paredzēta augļu dārzu
izveidošanai.
Atbilstoši Fjodora JUDINA iesniegumam un Kalnciema pilsētas lauku teritorijas
perspektīvajam plānojumam 2007. – 2019.gadam, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga
Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt Fjodoram JUDINAM, personas kods ****** – *****, nomas lietošanā
zemi 0.1 ha platībā atdalot to no zemes gabala ar kadastra Nr.5431 002 0522,
nosakot nomas maksu gadā - 0,5% no kadastrālās vērtības.
2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601 un piešķirt nosaukumu „3.masīva
augļu dārzs Nr.22”.
3. Reģistrējot izveidoto augļu dārza zemi Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistrā, lūgt VZD Zemgales reģionālo nodaļu piešķirt tam kadastra numura
apzīmējumu.
8.§
Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
8.1.
Izskatot SIA ,,Horti‟‟ 2009.gada 29.septembrī reģistrēto iesniegumu par zemes nomas
attiecību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta
pirmās daļas 1.punktu,novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt SIA ,,Horti‟‟, reģistrācijas Nr.40003804389, juridiskā adrese Aglonas iela 3114, Rīga, LV-1057, zemes nomas lietošanas tiesības uz zemes gabalu 1000 m2 platībā,
kadastra Nr. 5486 004 0414, Valgundes pagastā, ar 2009.gada 31.oktobri.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no
lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot
svētdienas un svētku dienas.
8.2.
Izskatot Vircavas pagasta pārvaldes 2009.gada 12.oktobra vēstuli Nr. 3-11/101,
pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta pirmās daļas
1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,
Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne,
Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības Annai Grigorjevai, personas kods ******-*****,
deklarētā dzīves vieta ******* iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku novads, uz zemesgabalu 2,1 ha
platībā, kadastra apzīmējums 54920050095.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
8.3.
Izskatot Natālijas Koľuhovas 2009.gada 11.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma
„Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta pirmās daļas 1.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības Natālijai Koľuhovai, personas kods ***********, deklarētā dzīves vieta ******* 24-10, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, uz
zemesgabalu, kadastra apzīmējums -54920040176, 0,02 ha platībā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
8.4.
Izskatot Normunda Rumabauska 2009.gada 21.septembra iesniegumu, pamatojoties
uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta pirmās daļas 1.punktu , zemes
nomas līguma Nr.181, kurš noslēgts 1999.gada 18. oktobrī starp Vircavas pagasta padomi un
Normundu Rumbausku, 5. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības Normundam Rumbauskim, personas kods ***********, deklarētā dzīves vieta ******* ielu 21-8, Mazlauki, Vircavas pagasts, Jelgavas
novads, uz zemesgabalu, kadastra apzīmējums- 54920050087, 3,0 ha platībā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.

8.5.
Izskatot Rutas Šarpingas 2009.gada 1.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz likuma
„Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta pirmās daļas 1.punktu, zemes nomas līguma
Nr.181, kurš noslēgts 1999.gada 18. oktobrī starp Vircavas pagasta padomi un Rutu Šarpingu,
5. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības Rutai Šarpingai, personas kods ******-*****,
deklarētā dzīves vieta „******* ”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, uz zemesgabalu,
kadastra apzīmējums- 54920020086, 0.5 ha platībā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
8.6.
Izskatot Andra Maldţus, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
„*******”, Sesavas pag., Jelgavas nov., 2009. gada 21. septembra iesniegumu par zemes
nomas lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz LR likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 33. panta pirmās daļas 1. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga
Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ar 01.01.2010. izbeigt Andrim Maldţus, personas kods ******-*****, deklarētā
dzīvesvieta „*******”, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemes nomas lietošanas tiesības
uz 0.20 ha zemes ar kadastra nr. 5474 003 1043, saskaľā ar zemes robeţu shēmu
pielikumā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no
lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot
svētdienas un svētku dienas.
8.7.
Izskatot Emīlijas Pulcēnas, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
„*******”, Sesavas pag., Jelgavas nov., 2009. gada 14. septembra iesniegumu par zemes
nomas lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz LR likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 33. panta pirmās daļas 1. punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Ar 01.01.2010. izbeigt Emīlijai Pulcēnai, personas kods ******-*****, deklarētā
dzīvesvieta „******* ”, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemes nomas lietošanas tiesības
uz 2.00 ha zemes ar kadastra nr. 5474 002 10007.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no
lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot
svētdienas un svētku dienas.
8.8.
Izskatot Sesavas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes Guntas Kravales 2009.
gada 21. septembra iesniegumu par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu Stefānijai
Kudinai, personas kods ******-*****, sakarā ar zemes lietotāja nāvi, pamatojoties uz LR
likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”33.panta pirmās daļas 1.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ar 01.01.2010. izbeigt Stefānijai Kudinai, personas kods ******-*****, zemes
nomas lietošanas tiesības uz 2.00 ha zemes ar kadastra nr. 5474 003 1040.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no
lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot
svētdienas un svētku dienas.
8.9.
Izskatot Sesavas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes Guntas Kravales 2009.
gada 21. septembra iesniegumu par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu Austrai
Paraţevskai, personas kods ******-*****, uz 1.50 ha zemes, pamatojoties uz LR likuma „Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33. panta pirmās daļas 6. punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ar 01.01.2010. izbeigt Austrai Paraţevskai, personas kods ******-*****, deklarētā
dzīvesvieta „******* ”, Sesavas pag., Jelgavas nov., zemes nomas lietošanas tiesības
uz 1.50 ha zemes ar kadastra nr. 5474 008 1013.
2.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no
lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot
svētdienas un svētku dienas.

8.10.
Izskatot Gaļinas Stefanovskas, personas kods ******-*****, dzīvojošas „******* ”,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, 2009.gada 10.septembra, Ilonas Šilinskas, personas kods
******-*****, dzīvojošas ******* ielā 11-6, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, 2009.gada
17.septembra un Lilitas Šaverdas, personas kods ******-*****, dzīvojošas „*******”,Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, 2009.gada 22.septembra iesniegumus par atteikšanos no zemes,
pamatojoties uz LR likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta pirmās daļas
1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola,
Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas tiesības no 2009.gada 1.novembra:
1.1. Gaļinai Stefanovskai uz pagasta pašvaldībai piekrītošo zemi 2,5 ha platībā
Vilces pagasta “Bandenieku laukā”, kadastra apzīmējums
5490 006 0121;
1.2. Ilonai Šilinskai uz pagasta pašvaldībai piederošo zemi 0,3 ha platībā Vilces
pagasta “Vilces mazdārziľos”, kadastra apzīmējums 5490 003 0216;
1.3. Lilitai Šaverdai uz pagasta pašvaldībai piekrītošo zemi 1,0 ha platībā Vilces
pagasta “Balbārţu laukā”, kadastra apzīmējums 5490 005 0013.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad
privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
9.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
9.1.
Izskatot Anša Vītiľa 2009.gada 6.oktobrī reģistrēto iesniegumu par atļauju atdalīt
zemes vienības no nekustamā īpašuma „Vītiľi” Valgundes pagastā, pamatojoties uz Jelgavas
novada pašvaldības 23.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut Ansim Vītiľam, deklarētā dzīvesvieta „******* ”, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, atdalīt no nekustamā īpašuma „Vītiľi”, Valgundes pagasts,
kadastra Nr.5482 004 0158:
1.1. zemes vienību 1.020 ha platībā kadastra Nr.5486 004 0219;
1.2. zemes vienību 0.62 ha platībā kadastra Nr.5486 004 0159.
2. Noteikt apgrūtinājumus:
2.1.zemes vienībai kadastra nr.5486 004 0219 saskaľā ar zemes vienības
robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu;
2.2. zemes vienībai kadastra Nr.5486 004 0159 saskaľā ar apgrūtinājumu
plānu.
3. Piešķirt atdalāmajiem zemes gabaliem nosaukumus:
3.1. ar kadastra Nr.5486 004 0219 nosaukumu „Uzkalni”, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, LV-3017;

3.2. ar kadastra nr.5486 004 0159 nosaukumu „Malēji”, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, LV-3017.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
9.2.
Izskatot Aināra Strūves 2009.gada 12.oktobrī reģistrēto iesniegumu par atļauju atdalīt zemes
vienību no nekustamā īpašuma „‟Strūves‟‟ Zaļenieku pagastā, pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14., 15. pantu un 2002.gada 27.augusta MK noteikumu
Nr.384 „‟Adresācijas noteikumi‟‟ 12.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga
Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.Atļaut Aināram Strūvem (personas kods ******-*****), deklarētā dzīvesvieta „‟******* ‟‟,
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, atdalīt no nekustamā īpašuma „‟Strūves‟‟, Zaļenieku
pagastā ar kadastra Nr.5496 007 0107:
1.1.zemes vienību 10 ha platībā (instrumentāli uzmērot platība var mainīties) ar
kadastra apzīmējumu 5496 007 0108, piešķirot jaunu nosaukumu „‟Jaunstrūves‟‟, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads, LV-3011.
2. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt apgrūtinājumus saskaľā ar normatīvo aktu prasībām.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
10.§
Par nosaukumu piešķiršanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Spodras Ādamsones, deklarētā dzīvesvieta ,,******* ”, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, 2009. gada 15. oktobrī reģistrēto iesniegumu par nosaukumu piešķiršanu no
nekustamā īpašuma ,,Zvaigznītes”, kadastra numurs 5486 010 0024, atdalītajām zemes
vienībām pēc izstrādātā zemes ierīcības projekta, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. No nekustamā īpašuma ,,Zvaigznītes”, kadastra numurs 5486 010 0024 atdalītajam zemes
gabalam 1,25 ha platībā piešķirt nosaukumu ,,Zemenes”.

2. No nekustamā īpašuma ,,Zvaigznītes”, kadastra numurs 5486 010 0024 , atdalītajam zemes
gabalam 1,5 ha platībā piešķirt nosaukumu ,,Fogti”.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
11.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” un Sarmītes Deviķes (p.k.****** – *****) pilnvarotas
personas Igora Semjomova (p.k. ****** – *****), dekl.adr. ******* ielā 9-46, Jelgavā,
iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga
Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Roţmalas”
Valgundes pagastā (kad.nr.54860130338) .
2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības
plānošanas nodaļas vadītāju Sandru Viniarsku.
3. Apstiprināt Jelgavas novada būvvaldes izsniegto darba uzdevumu detālplānojuma
izstrādei.
4. Slēgt līgumu ar Igoru Semjonovu (p.k. ****** – *****) par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu, saskaľā ar pievienoto līguma projektu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
12.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
(Z.Caune, S.Viniarska)
12.1.

Saľemts Jūlijas Ramutes Rezevskas personas kods ******-*****,dzīvo Zaļenieku
pagasta „*******” pilnvarotās personas Jurgitas Dombrovskas personas kods *********** (pilnvara 12.10.2009 apstiprinājusi Jelgavas novada bāriľtiesa Zaļenieku
pagastā)”dzīvo Ogres rajons Ikšķiles lauku teritorija, Tīnūţi, „Birzniekos 13.10.2009.
iesniegums par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Vilmaľi”, Zaļenieku pagastā,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 11.12.2007.
Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un
saskaľā ar Zaļenieku pagasta teritorijas plānojumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks,

Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut Jūlijai Ramutei Rezevskai personas kods ******-***** izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vilmaľi”, Zaļenieku pagasts, kadastra
Nr.5496 007 0072, sadalīšanai, atdalot no tā zemes gabalu 13,7 ha platībā.
2. Jelgavas novada būvvaldē saľemt Darba uzdevumu- nosacījumus zemes ierīcības
projekta izstrādei.
3. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas novada
domē saľemt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un
Jelgavas novada būvvaldes saskaľojumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
12.2.
Izskatot DKS „Ābelīte” (reģ.Nr.43603009505) valdes priekšsēdētāja Leonīda Kristapa
Tolēna 17.09.2009. iesniegumu par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Grāvmalas”
(kadastra Nr.5448 006 0309) zemes gabalu 0,4 ha platībā, un piešķirt atsevišķu kadastra
numuru, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un 11.12.2007. MK noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaľā ar Elejas pagasta teritorijas
plānojumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Atļaut DKS „Ābelīte” (reģ.Nr.43603009505), Dārza iela 14-4, Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „‟Grāvmalas‟‟
Elejas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.5488 006 0309), atdalot zemes vienību 0.4 ha
platībā (instrumentāli uzmērot zemes vienības platība tiek precizēta)
2. Jelgavas novada būvvaldē saľemt Darba uzdevumu-nosacījumus zemes ierīcības projekta
izstrādei
3. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas novada domē
saľemt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un Jelgavas novada
būvvaldes saskaľojumu.
.

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
12.3.
Izskatot Vjačeslava Mihnovska 05.10.2009.iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Lipsti”, Svētes pagastā, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 11.12.2007. MK

noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaľā ar Svētes
pagasta teritorijas plānojumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.Atļaut Vjačeslavam Mihnovskim, deklarētā dzīves vieta „******* ”, Svētes pagasts,
Jelgavas novads, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lipsti”,
Svētes pagasts, kadastra Nr.5482 006 0035, sadalīšanai, atdalot no tā divus zemes
gabalus, katru apm. 0,6 ha platībā.
2.Noteikt nosacījumus projekta izstrādei:
2.1.Projekts izstrādājams uz zemes robeţu plāna pamata būvvaldes noteiktā
mērogā,
2.2.Projektā iekļaujami apgrūtinājumi saskaľā ar pagasta teritorijas plānojumu.
3.
4.

Jelgavas novada būvvaldē saľemt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta
izstrādei.
Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas
novada domē saľemt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas
atzinumu un Jelgavas novada būvvaldes saskaľojumu.

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
12.4.
Izskatot Jāľa Kupča, personas kods ******-*****, dzīvojoša ******* ielā 40, Jelgavā,
2009.gada 9.oktobra iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Dzelmes”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.panta 3.daļu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET
– nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt Jānim Kupčam piederošo nekustamo īpašumu “Dzelmes”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 5490 002 0006 - no zemes vienības 47,3 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 5490 002 0006, atdalīt zemesgabalu ap 0,5 ha platībā, uz
kura atrodas Sergejam Buľkovam piederoša ēka (būvju īpašums ar adresi “Jaunrūķīši”
reģistrēts Jelgavas Zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatā; nodalījuma
Nr.100000096187).

2. Noteikt nepieciešamību zemesgabala “Dzelmes”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra numurs 5490 002 0006, sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu.
3. Noteikt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei:
3.1. Projekts izstrādājams uz zemes robeţu plāna pamata būvvaldes noteiktā mērogā.
3.2. Projektā iekļaujami apgrūtinājumi saskaľā ar Vilces pagasta teritoriālplānojumu.
4. Jelgavas novada būvvaldē saľemt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.
5. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas
novada domē saľemt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un
Jelgavas novada būvvaldes saskaľojumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
12.5.
Izskatot SIA KULK (reģistrācijas Nr.41703007150, Dobeles šoseja 34, Jelgava) un
Gunāra Legzdiľa, 2009.gada 15.septembrī saľemto iesniegumu par zemes gabala atdalīšanu
teritorijai „‟Legzdiľas‟‟ Līvbērzes pagastā un pievienošanu pie zemes īpašuma „‟Meţa
audzes‟‟, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 11.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.867
„‟Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‟‟ 10.9.punktu un saskaľā ar Līvbērzes pagasta
teritorijas plānojumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Gunāra Legzdiľa (personas kods ***********) nekustamajam īpašumam „‟Legzdiľas‟‟, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, ar
kadastra Nr.5462 010 0065 sadalīšanai, ar nosacījumu, ka atdalāmās zemes vienības
platība- 0.4 ha (instrumentāli uzmērot platība tiks precizēta) tiks pievienota SIA
„‟KULK‟‟ piederošajam īpašumam „‟Meţa audzes‟‟ Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads, ar kadastra Nr.5462 010 0094.
2. Jelgavas novada būvvaldē saľemt darba uzdevumu - nosacījumus, zemes ierīcības
projekta izstrādei.
3. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas novada
domē saľemt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un
Jelgavas novada būvvaldes saskaľojumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
12.6.
Izskatot Ingrīdas Pečkovskas, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
******* iela 20, Jelgava, 2009. gada 13. oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes

ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Stagari- Jāľi” sadalīšanai, atdalot 3.30 ha zemes un tos
pievienojot zemes gabalam „Zaķi”, kadastra nr. 5474 001 0095. Pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Ministru kabineta 11.12.2007.
noteikumiem nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā ar 23.12.2007.),
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut Ingrīdai Pečkovskai, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
******* iela 20, Jelgava, izstrādāt Zemes ierīcības projektu- nekustamā īpašuma “StagariJāľi”, kadastra nr. 5474 001 0001, sadalīšanai, atdalot 3.3 ha zemes un tos pievienojot
nekustamajam īpašumam „Zaķi”, kadastra nr. 5474 001 0095.
2. Noteikt nosacījumus projekta izstrādei:
2.1. projekts izstrādājams uz zemes robeţu plāna pamata būvvaldes noteiktā mērogā;
2.2. projektā iekļaujami apgrūtinājumi saskaľā ar pagasta teritorijas plānojumu.
3. Jelgavas novada būvvaldē saľemt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta
izstrādei.
4. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas novada
domē saľemt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un Jelgavas
novada būvvaldes saskaľojumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
12.7.
Izskatot Agitas Lundbergas un Egila Hibšmaľa (deklarētā dzīvesvieta „*******‟‟,
Platones pagasts, LV 3021), 2009.gada 6.oktobrī saľemto iesniegumu par atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „‟Lapu krogs‟‟ Platones pagastā, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
5.panta pirmo daļu, 11.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „‟Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi‟‟ 10.9.punktu un saskaľā ar Platones pagasta teritorijas
plānojumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „‟Lapu krogs‟‟,
Platones pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr.5470 002 0072 sadalīšanai,
ievērojot, ka atdalāmās zemes vienības minimālā platība- 0.6 ha.
2. Jelgavas novada būvvaldē saľemt darba uzdevumu - nosacījumus, zemes ierīcības
projekta izstrādei.
3. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas novada
domē saľemt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un
Jelgavas novada būvvaldes saskaľojumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena

mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
13.1.
Izskatot A/S „EiroAlidāde”, reģ. Nr.50003873221, juridiskā adrese: Vilkaines iela 4,
Rīga, LV-1004 biroja vadītāja L.Briģes 2009.gada 16.septembra iesniegumu reģ.Nr.124/69/5462 par zemesgabalu „Liellīči” un „Līčupes” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta 2.daļu un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga
Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemesgabalu „Liellīči” un „Līčupes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra apzīmējums Nr,5462 010 0922 un Nr. 5462 010 0946, zemes
ierīcības projektu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
13.2.
Izskatot SIA ,,Metrum” 2009. gada 15. oktobrī reģistrēto iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ,,Zvaigznītes” kadastra numurs 5486
010 0024, pamatojoties uz likuma ,,Zemes ierīcības likums‟‟19. panta otro daļu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un MK 2007.gada 11.decembra noteikumu
Nr.867 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‟‟10.9.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ,,Zvaigznītes‟‟ kadastra numurs 5486 010 0024,
Valgundes pagasts, Jelgavas novads, izstrādāto zemes ierīcības projektu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.

13.3.
Izskatot Lidijas Puķītes personas kods ******-*****, dzīvo ******* ielā 16 Jelgavā,
21.09.2009. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Indrāni” zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nodalītajam īpašumam, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ģeometrs” izstrādāto Zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Indrāni”, Zaļenieku pagastā, kadastra Nr.54960020021.
2. Lēmuma izrakstu divu nedēļu laikā iesniegt Valsts zemes dienestā.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
14.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
14.1.
Izskatot SIA AB AGRO, reģ.Nr.48503010217, adrese: „Ozoli”, Kursīšu pagasts,
Saldus novads, LV-3890, pilnvarotā pārstāvja Ulda Kaimiľa 2009.gada 14.septembra
iesniegumu, 2009.gada 9.septembra pirkuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā
īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994.
noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavas novadā, Vilces
pagastā ar nosaukumu „‟Lībēni‟‟, kadastra Nr.54900060023, kas sastāv no zemes
vienībām:
1.1. ar kadastra apzīmējumu 54900060070 (platība 30.6 ha ),
1.2. ar kadastra apzīmējumu 54900060164 (platība 34.39 ha).
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
14.2.
Izskatot Kārļa Ārgaļa, deklarētā dzīvesvieta ******* iela 31-56, Rīga, 2009.gada
29.septembra iesniegumu, 2009.gada 28.septembra pirkuma līgumu, izvērtējot nekustamā
īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994.

noteikuma Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala 2.8 ha platībā kadastra apzīmējums
5486 004 0015, zemes gabala 0.3 ha platībā kadastra apzīmējums 5486 004 0016, ēku
un būvju, adrese „Skudras”, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, pirmpirkuma
tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
14.3.
Izskatot Jura Zariľa un Mārtiľa Zariľa pilnvarotās personas Ulda Caunes 2009.gada
8.oktobra iesniegumu, 2009.gada 7.oktobra nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, izvērtējot
nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta
07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma - zemes gabala, adrese „Senkrieviľi”, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads, platība 33,6 ha, kadastra apzīmējums 5448 006 0111,
pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu
14.4.
Izskatot Dzintara Lerha, personas kods ******-*****,dzīvo Siguldas novada, Siguldā,
******* ielā Nr.6 dz.10, 2009. gada 28.septembra iesniegumu, 2009. gada 10. septembra
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas
novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmo
daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala ar nosaukumu „Cīruļi”, kas atrodas
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra apzīmējums 5496 004 0136,
pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.

14.5.
Izskatot Jura Maļavko, deklarētā dzīvesvieta „Viesturi”, Valgundes pagasts, Jelgavas
novads, 2009.gada 28.septembra iesniegumu, 2009.gada 21.septembra pirkuma līgumu,
izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru
kabineta 07.06.1994. noteikuma Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā
īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala 3.1 ha platībā un uz tā esošo dzīvojamo
ēku un palīgceltnes, adrese „Viesturi”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kadastra
apzīmējums 5486010 0143, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
14.6.
Izskatot Laumas Puriľas (personas kods ******-*****) 2009.gada 5.oktobrī ar
Nr.34/5482 reģistrēto iesniegumu, 2009.gada 2.oktobrī pie zvērinātas notāres Vitas Krekles
sastādīto pirkuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas
novada pašvaldības funkcijas veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta
pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par kārtību,
kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemesgabala „Vilki”, Svētes pagasta Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.5482 004 0003, platība 8,88 ha, uz kura izvietotas desmit ēkas,
pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
14.7.

Izskatot Velgas Leites 2009.gada 16.septembra iesniegumu, 2009.gada 16.septembra
pirkuma-pārdevuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību
Jelgavas novada pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par
kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemesgabala „Viesturi 87” un uz tā atrodošās jaunbūves
- adrese: „Viesturi 87”, Viesturi, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, platība 0,068 ha, kadastra
apzīmējums 5452 003 0761, pirmpirkuma tiesības
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
14.8.
Izskatot Jura Zariľa un Mārtiľa Zariľa 2009.gada 8.oktobra iesniegumu, 2009.gada
7.oktobra nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību
Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.
panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par
kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma - zemes gabala, adrese „Mazkrieviľi”, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads, platība 20,6 ha, kadastra apzīmējums 5448 002
0038, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas
zemesgrāmatu nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
14.9.
Izskatot Georga Jura Manguļa, personas kods ******-*****, dzīves vietas adrese
******* iela 15 dz.1, Rīga, 2009.gada 6.oktobra iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības
vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu,
78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr. 110 „Par

kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma ar kopējo platību 45.0 ha, sastāvoša no diviem zemes
gabaliem –26.4 ha platībā, kadastra apzīmējums 5492 004 0038 un 18.6 ha, kadastra
apzīmējums 5492 004 0039, ar nosaukumu „Venskas”, kas atrodas Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0038, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
14.10.
Izskatot Guntas Strelēvicas, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta
******* iela 6, Viesturu pagasts, Rundāles novads, 2009.gada 24.septembra iesniegumu un
tam pievienotos dokumentus, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību
Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 18.punktu, 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta
07.06.1994. noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala 15.5 ha platībā ar nosaukumu
Ceļmalas, kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5492 005
0017, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
14.11.
Izskatot Lilitas Malvesas 2009.gada 16.septembra iesniegumu, izvērtējot pārdodamā
nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības funkcijas veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru
kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā

īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemesgabala „Māras” Vilces pagastā, platība 10,9 ha,
kadastra apzīmējums 54900070054, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
14.12.
Izskatot SIA „Vedgas”, reģ. Nr. 41703004192, juridiskā adrese „Avoti - 3”,
Jaunsvirlaukas pagasta, Jelgavas novads, 2009.gada 30.septembra iesniegumu, 2009.gada
23.septembra pirkuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību
Jelgavas novada pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par
kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemesgabala ar nosaukumu „Lielrūķi”, kas
atrodas Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, platība 5,83 ha, kadastra
apzīmējums 5456 010 0362, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
14.13.
Izskatot Ivo Akermaľa, personas kods ******-*****, adrese „*******”,
Jaunsvirlaukas pagasta, Jelgavas novads, 2009.gada 14.oktobra iesniegumu, 2009.gada
12.oktobra pirkuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību
Jelgavas novada pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par
kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Neizmantot nekustamā īpašuma – zemesgabala „Bērzoľi”, adrese „Bērzoľi”, Blukas
Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, platība 0,179 ha, kadastra apzīmējums 5456 002
0035, pirmpirkuma tiesības.
14.14.
Izskatot Induļa Baloţa (personas kods ******-*****), adrese: „*******”, Zaļenieku pagasts,
Jelgavas novads, 2009. gada 19.oktora iesniegumu, 2009. gada 23. septembra nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu, izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada
pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmo daļu,
ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavas novadā, Zaļenieku
pagastā ar nosaukumu „‟Lielazaidi‟‟, kadastra Nr.5496 002 0147, kas sastāv no zemes
vienības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
14.15.
Izskatot Anitas Dirţinas (personas kods ******-*****), 2009. gada 19.oktobra iesniegumu,
2009. gada 15. oktobra nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, izvērtējot nekustamā īpašuma
nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 78. panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994.
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavas novadā, Zaļenieku
pagastā ar nosaukumu „‟Jaunmārči‟‟- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5496 002
0436 (platība 6.04 ha) ( kadastra Nr.5496 004 0042).
2.Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
15.§
Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu
(Z.Caune, S.Viniarska)
15.1.
Izskatot Ivara Intlera 2009.gada 2.oktobrī un Annas Maľķevicas 2009.gada 5.oktobrī
reģistrētos iesniegumus par izpērkamās zemes maksas samazinājumu, pamatojoties uz likuma
,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18. panta trešo daļu, 22.09.2008. Ministru kabineta
noteikumu Nr.787 „Par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu,

novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Samazināt Ivaram Intleram, deklarētā dzīvesvieta ,,*******”, Valgunde, Valgundes
pagasts, Jelgavas novads, maksu sertifikātos par izpērkamo zemi ,,Muiţzemnieki”
Valgundes pagastā, 2,0 ha platībā, kadastra Nr.5486 010 0314, par 25% (par zemes
lietošanas ilgumu).
2. Samazināt Annai Maľķevicai, deklarētā dzīvesvieta ,,*******”, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, maksu sertifikātos par izpērkamo zemi ,,Celmāji” Valgundes
pagastā, 5,9 ha platībā, kadastra Nr.5486 010 0224, par 50% (par zemes lietošanas
ilgumu 25% un par nostrādātajiem gadiem lauksaimniecībā 25%).
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
15.2.
Izskatot Ivara Intlera 2009.gada 2.oktobrī un Annas Maľķevicas 2009.gada 5.oktobrī
reģistrētos iesniegumus par izpērkamās zemes maksas samazinājumu, pamatojoties uz likuma
,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18. panta trešo daļu, 22.09.2008. Ministru kabineta
noteikumu Nr.787 „Par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu ,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Samazināt Ivaram Intleram, deklarētā dzīvesvieta ,,*******”, Valgunde, Valgundes
pagasts, Jelgavas novads, maksu sertifikātos par izpērkamo zemi ,,Muiţzemnieki”
Valgundes pagastā, 2,0 ha platībā, kadastra Nr.5486 010 0314, par 25% (par zemes
lietošanas ilgumu).
2. Samazināt Annai Maľķevicai, deklarētā dzīvesvieta ,,*******”, Valgundes pagasts, Jelgavas
novads, maksu sertifikātos par izpērkamo zemi ,,Celmāji” Valgundes pagastā, 5,9 ha platībā,
kadastra Nr.5486 010 0224, par 50% (par zemes lietošanas ilgumu 25% un par nostrādātajiem
gadiem lauksaimniecībā 25%).
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
15.3.
Izskatot Aivara Stepiľa 2009.gada 12.oktobra iesniegumu, saskaľā ar Latvijas
Republikas likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18. pantu, kurš nosaka samaksas
apmēru par īpašumā piešķirto zemi un Ministru kabineta 2006. gada noteikumiem Nr 418.

“Noteikumi par maksājumiem izpērkot īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos” – aprēķināto
samaksu par īpašumā piešķirto zemi var samazināt divu procentu apmērā par katru
lauksaimniecībā nostrādāto gadu, bet ne vairāk kā 25% un % pēc tabulas atkarībā no
aprēķinātās summas rudzu vienībās par gadiem kopš zeme piešķirta lietošanā, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Samazināt samaksu Aivaram Stepiľam, pers. kods ******-*****, dzīvo
„******* ””, Platones pagasts, Jelgavas novads, par izpērkamo zemi - Platones pagasta
“Mūrnieki”, kad. Nr. 5470 004 0052, par 25% (par 17 pilniem gadiem kopš zeme
piešķirta lietošanā).
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu Lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, Administratīvajā rajona tiesā,
Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007. Par dienu kad privātpersona par to ir
uzzinājusi, uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs),
piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
15.4.
Izskatot Ventas Milleres 2009. gada 12. oktobra iesniegumu, saskaľā ar Latvijas
Republikas likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18. pantu, kurš nosaka samaksas
apmēru par īpašumā piešķirto zemi un Ministru kabineta 2006. gada noteikumiem Nr 418.
“Noteikumi par maksājumiem izpērkot īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos” – aprēķināto
samaksu par īpašumā piešķirto zemi var samazināt divu procentu apmērā par katru
lauksaimniecībā nostrādāto gadu, bet ne vairāk kā 25% un % pēc tabulas atkarībā no
aprēķinātās summas rudzu vienībās par gadiem kopš zeme piešķirta lietošanā, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Samazināt samaksu Ventai Millerei, pers. kods ******-*****, dzīvo
„******* ”, Platones pagasts, Jelgavas novads, par izpērkamo zemi Platones pagasta
“Kaļķi”, kad. Nr. 5470 008 0012, par 50%:
1.1. Par 17(septiľpadsmit) pilniem gadiem kopš zeme piešķirta lietošanā – 25 %,
1.2. Par 19 (deviľpadsmit) pilniem darba gadiem lauksaimniecībā - 25 %.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
16.§
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)

Izskatot SIA „JARS”, reģ. Nr. 40103251280, juridiskā adrese Elizabetes iela 2a-1, Rīga,
2009.gada 9.oktobra iesniegumu (pašvaldībā saľemts 2009.gada 12.oktobrī) un pievienotos
dokumentus par nekustamā īpašuma iznomāšanu, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Iznomāt SIA „JARS” nedzīvojamās telpas (1034 m2) un divas palīgēkas (44 m2) uz 20
gadiem Draudzības ielā 14, Kalnciema pilsētā pārtikas produktu raţotnes izveidei,
nosakot nomas maksu Ls 50,00 gadā.
2. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldei noslēgt nomas līgumu ar SIA „Jars”.
1.

17.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Vitolda Sauša, dzīv. „******* ”, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
2009.gada 13.oktobra iesniegumu par atļauju atdalīt zemes vienību no nekustamā īpašuma
„‟Dzidras‟‟ Platones pagastā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 19.14.,15. pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut Vitoldam Saušam , atdalīt no nekustamā īpašuma ”Dzidras” Platones pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54700010006:
1.1.zemes vienību 1.25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 002 0097, piešķirot
jaunu nosaukumu „Rudzīši”, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
18.§
Par servitūta nodibināšanu
(Z.Caune)
Sakarā ar to, ka nav precizēta servitūta teritorijas platība (Plānošanas nodaļa, D.Branta),
jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz nākamo sēdi.
19.§
Par Elejas pagasta pārvaldes autotransporta pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu
(Z.Caune, L.Koindţi-Ogli)
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta „a”
apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta

Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.
1.1.

1.2.

Noteikt maksu par mikroautobusa
VW Transporter (8 vietas) izmantošanu:
Līdz vienai diennaktij (maksimālais stundu
skaits – 16)
Papildus par nobrauktajiem kilometriem
Vairāk par vienu diennakti
Papildus par nobrauktajiem kilometriem

stunda

3,72

km
diennakts
km

0,07
59.52
0,07

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

20.§
Par zemes gabala precizētās platības apstiprināšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Alda Rozenberga 15.10.2009. ar Nr.31/5462 reģistrēto iesniegumu par nekustamā
īpašuma „Vecie Hofmaľi”, Līvbērzes pagastā platības precizēšanu, saskaľā ar SIA
„Ģeometrs” veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu, pamatojoties uz likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītodaļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR
–16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt precizēto platību zemes gabalam „Vecie Hofmaľi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads, ar kadastra Nr.5462 006 0135 – 5,16 ha.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
21.§
Par adrešu precizēšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2009.gada 9.septembra vēstuli Nr.2-22Z/38 „‟Par adrešu precizēšanu‟‟ un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Grozīt, sekojošus Jelgavas novada domes 13.08.2009. ārkārtas sēdes protokola Nr.5,
6.§ punkta 6.3. izraksta “Par adrešu piešķiršanu” 1. punkta 1.4; 1.5. apakšpunktus,
atstājot spēkā 1. punkta 1.1, 1.2., 1.3. apakšpunktus un 2.punktu:

1.1. 1.4.punktā tekstu: „ ar kadastra Nr.5474 012 0024- “Lielsesava 2”,
Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV- 3034” izteikt jaunā redakcijā:
„ar kadastra Nr.5474 012 0024- “Lielsesava 2”, Lielsesava, Sesavas pagasts,
Jelgavas novads, LV- 3034”;
1.2. 1.5.punktā tekstu: „ar kadastra Nr.5474 012 0061- “Cerības”, Sesavas
pagasts, Jelgavas novads, LV- 3034” izteikt jaunā redakcijā:
„ar kadastra Nr.5474 012 0061- “Cerības”, Lielsesava, Sesavas pagasts,
Jelgavas novads, LV- 3034”;
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
22.§
Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikumā
(Z.Caune, S.Kalvāne, A.Ozols, J.Naglis, A.Tračuma, I.Vītola, I.Romānovs, U.Reinbergs,
A.Strupulis, J.Kalviľš, R.Čigāne)
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Papildināt Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikuma 1.pielikumu ar
amata nosaukumu:
1.1.
Plānošanas nodaļā – Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists, nosakot
amatalgas kritēriju - 70 % no Plānošanas nodaļas vadītāja amatalgas,
1.2.
Būvvaldē - Lietvedis, nosakot amatalgas kritēriju - 50 % no Būvvaldes vadītāja
amatalgas.
1.3.
Finanšu nodaļā – Projektu grāmatvedis, nosakot amatalgas kritēriju – 70% no
Finanšu nodaļas vadītāja amatalgas.
2. Papildināt Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikuma 2.pielikumu ar
amata nosaukumu:
2.1.
Plānošanas nodaļā - Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists, 1 slodze,
2.2.
Būvvaldē - Lietvedis, 1 slodze,
2.3.
Finanšu nodaļā – Projektu grāmatvedis, 1 slodze.
3. Grozījumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.novembri.
4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
23.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Transinform” realizācijai
(Z.Caune, V.Kindereviča, V.Jakovels, A.Tračuma, L.Lonerte, R.Čigāne, S.Kalvāne, J.Naglis)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldību budţetiem” 22.pantu un uz 2008.gada 25.marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaľā ar „Baltijas Jūras reģiona programmas 2007-2013” Apvienotā

sekretariāta 2009.gada 23.septembra vēstuli vadošajam partnerim Notodenas pašvaldībai
(Norvēģija) par finansējuma piešķiršanu projekta „Transinform” īstenošanai „Baltijas jūras
reģiona programmas 2007-2013” ietvaros, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Vitālijs Jakovels),
nolemj:
1. Ľemt ilgtermiľa aizľēmumu no Valsts Kases projekta „Transinform” realizācijai no
2010. līdz 2012.gadam 140 561 LVL (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti
sešdesmit viens lats) apmērā ar Valsts Kases noteikto procentu likmi.
2. Aizľēmumu izľemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
3. Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 10 gadiem saskaľā ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi.
4. Aizľēmuma pamatsummu atmaksas termiľu noteikt sākot ar 2011. gada 1.jūniju.
5. Pašvaldība garantē aizdevuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

24.§
Par projekta "Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība" noteikšanu par
prioritāru
(Z.Caune, I.Vītola)
Lai nodrošinātu projekta "Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība" finansēšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14., 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.punktu,
likuma „Par pašvaldības budţetiem” 22.pantu un uz 2008. gada 25. marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un
2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1147 „ Noteikumi par pašvaldību
ilgtermiľa saistībām”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 2009.gadā uzsākto projektu "Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība" noteikt
par prioritāru.
2. Projekta „Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība" kopējā summa Ls
656388.82 (seši simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti astoľdesmit astoľi lati un
82.santīmi),kas tiek segta no sekojošiem finansējuma avotiem :
Valsts mērķdotācija investīcijām pašvaldībām Ls 159615.92 (Viens simts
piecdesmit deviľi tūkstoši seši simti piecpadsmit lati un 92.santīmi) , Valsts
Kases aizľēmums Ls 496772,90 ( četri simti deviľdesmit seši tūkstoši septiľi
simti septiľdesmit divi lati un 90.santīmi ).
3.Ľemt ilgtermiľa aizľēmumu no Valsts Kases Ls 496772,90 ( četri simti deviľdesmit
seši tūkstoši septiľi simti septiľdesmit divi lati un 90. santīmi ) apmērā.
4.Aizľēmumu ľemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
5.Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 20 gadiem saskaľā ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi.
6.Aizľēmuma pamatsummas atmaksas termiľu noteikt, sākot ar 2011.gada janvāri.
7.Garantēt aizľēmuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.
8.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
25.§
Par nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
(Z.Caune, I.Vītola, G.Koroļova)
25.1.

Jelgavas novada dome ir izskatījusi Zemgales apgabaltiesas 136.iecirkľa zvērinātas tiesu
izpildītājas Sniedzes Upītes, Pulkveţa O.Kalpaka iela 16-403, Jelgavā, 2009.gada
28.septembra iesniegumu, reģ.Nr 1-25/79/5462, par nekustamā īpašuma „Ādamiľi” nodokļa
parāda piedziľu un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 20.panta 1.daļas 3.punktu un
26.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,
Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne,
Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piedzīt no Mirjamas Kromanes, p.k. ******-*****, dzīvo ******* 61, Jelgava,
LV 3001 nekustamā īpašuma „Ādamiľi” kadastra Nr.5462 010 0682 nodokļa
parādu par 2008.gadu Ls 0.06, nodokļa parādu par 2009.gadu Ls 26.53 un
kavējuma naudu Ls 1.22 – kopā Ls 27.81, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
25.2.
Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu un likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 20.panta pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piedzīt no Arda PUIŠEĻA (personas kods ****** – *****) dzīvo ******* ielā 35,
Kalnciemā, Jelgavas novadā, LV-3016, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
251.76 (divi simti piecdesmit viens lats 76 santīmi) par viľam iznomāto nekustamo
īpašumu „Beltes dīķi” kadastra Nr. 5431 003 0227, piedziľu vēršot uz nodokļa
parādnieka naudas līdzekļiem un viľam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
25.3.
Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu un likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 20.panta pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piedzīt no Borisa BRUŢA (personas kods ****** – *****), dzīvojoša NEW
YORK, FIFT AVE, M641, ASV nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
2542.63 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi lati 63 santīmi) par viľam
īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Celtnieku iela 2/4”, kadastra Nr. 5411 001
0068 un nekustamo īpašumu „Poķi”, kadastra Nr.5431 003 0093, piedziľu
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un viľam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi.
25.4.
Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu un likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 20.panta pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
2. Piedzīt no SIA „Laipa”, reģ.Nr.40003085541, juridiskā adrese Draudzības iela 12
dz.54, Kalnciemā Jelgavas novadā, LV-3016, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
3774.28 (trīs tūkstoši septiľi simti septiľdesmit četri lati 28 santīmi) par tai īpašumā
esošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5411 501 0055 (ēka), Nr. 5411 001 0055
(zeme), piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
26.§
Par Valgundes pagasta pārvaldes Informācijas, kultūras un sporta centra „Avoti”
maksas pakalpojumu apstiprināšanu
(Z.Caune, L.Lonerte, J.Kalviľš)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Valgundes pagasta pārvaldes Informācijas, kultūras un sporta centra
„Avoti” maksas pakalpojumu izcenojumus (pielikumā).
27.§

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jelgavas rajona pašvaldības 21.01.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par rajona pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta
apstiprināšanu 2009.gadam”” apstiprināšanu
(Z.Caune, L.Čima)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Rajona pašvaldību reorganizācijas likumu,
Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra
noteikumiem Nr. 713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība ” un saskaľā ar Jelgavas
rajona pašvaldības reorganizācijas plānu, kas apstiprināts ar Jelgavas rajona padomes
2008.gada 29.decembra sēdes protokolu Nr.15, 4.§ novada dome, atklāti balsojot: PAR –
16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Jelgavas rajona pašvaldības
21.01.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par rajona pašvaldības pamatbudţeta
un speciālā budţeta apstiprināšanu 2009.gadam””.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
28.§
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi 30.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu”” apstiprināšanu
(Z.Caune, L.Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 30.07.2009.saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budţetu””.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.

29.§
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta
Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/027/005
”Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra bērniem izveide Glūdas pagastā” realizācijai
(Z.Caune, L.Lonerte, A.Kalvāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 4. un 6.punktu, likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 22.pantu, 24.pantu un uz 2008.gada 25.marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ľemt ilgtermiľa aizľēmumu no Valsts kases projekta ”Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu
centra
bērniem
izveide
Glūdas
pagastā”,
līguma
Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/027/005 realizēšanai 80 089 LVL (astoľdesmit
tūkstoši astoľdesmit deviľi lati) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
2. Aizľēmumu izľemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.

3. Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 10 gadiem saskaľā ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi.
4. Aizľēmuma pamatsummas atmaksas termiľu noteikt sākot ar 2011.gada janvāri..
5. Pašvaldība garantē aizľēmuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
30.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Apgaismota gājēju - veloceliņa izbūvi Zaļenieku
pagastā”
(Z.Caune, O.Briedis)
Pamatojoties uz Latvijas likuma „Par pašvaldībām”14 pantu, Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldības budţetiem”22.pantu un uz 2008. gada 25. marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā
arī 2009.gada 14. jūlija noslēgto vienošanos Nr.3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/089/016 par
finansējuma piešķiršanu projekta „Apgaismota gājēju- veloceliľa izbūvi Zaļenieku pagastā”
īstenošanai Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3. darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.
pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.3. aktivitātes „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā „3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”, starp Zaļenieku pagasta pašvaldību un
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kārtību un nosacījumiem, kas jāievēro un jāveic
atbalsta saľēmējam, lai sasniegu Projekta mērķus, kā arī Projektā un Līgumā minētos
uzdevumus, pretendētu un noteiktajā kārtībā saľemtu finansējumu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda ietvaros, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ľemt ilgtermiľa aizľēmumu no Valsts Kases projekta „Apgaismota gājēju- veloceliľa
izbūvi Zaļenieku pagastā” realizācijai 2009.gadā 50000 (piecdesmit tūkstoši latu) ar Valsts
Kases noteiktu procentu likmi.
2.Aizľēmumu izľemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
3.Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 10 gadi saskaľā ar Valsts Kases noteiktu
procentu likmi.
4.Aizľēmuma pamatsummas atmaksas termiľu noteikt sākot ar 2011.gada janvāri.
5.Pašvaldība garantē aizľēmuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.
6.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

31.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ceļu P95 Baloži (0,00-1,10 km) un Apgunstes muižas – Rožlauki - Zanderi (0,00-1,30 km)
rekonstrukcija„
(Z.Caune, O.Briedis, J.Kalviľš)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, likuma „Par pašvaldības
budţetiem” 22.pantu un uz 2008. gada 25. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem”2. punktu , kā arī noslēgto
pārjaunojamo līgumu Nr.08-060L00101-000024 no 2.septembra 2009.gada par finansējuma
piešķiršanu projekta „Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ceļu P95- Baloţi (0,00-1,10 km)
un Apgunstes muiţas-Roţlauki- Zanderi (0,00-1,30 km) rekonstrukcija „starp Jelgavas
novada pašvaldību un Zemgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par kārtību un
nosacījumiem, kas jāievēro un jāveic atbalsta saľēmējam, lai sasniegu Projekta mērķus, kā arī
Projektā un Līgumā minētos uzdevumus, pretendētu un noteiktajā kārtībā saľemtu
finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,

Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ľemt ilgtermiľa aizľēmumu no Valsts Kases projekta ”Jelgavas rajona Zaļenieku
pagasta ceļu P95- Baloţi (0,00-1,10 km) un Apgunstes muiţas-Roţlauki- Zanderi
(0,00-1,30 km) rekonstrukcija „realizācijai 2009.gadā 20000 (divdesmit tūkstoši) latu
ar Valsts Kases noteiktu procentu likmi.
2.Aizľēmumu izľemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
3.Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 10 gadi saskaľā ar Valsts Kases
noteiktu procentu likmi.
4.Aizľēmuma pamatsummas atmaksas termiľu noteikt sākot ar 2011.gada janvāri.
5.Pašvaldība garantē aizľēmuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.
6.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

32.§
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta Nr.LLI-023
”Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas –Lietuvas pierobežas pievilcības
veicinātājs” partnerim Nr. 14 (Līvbērzes pagasts) realizācijai
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 4. un 6.punktu, likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 22.pantu, 24.pantu un uz 2008.gada 25.marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, nolemj:
7. Ľemt ilgtermiľa aizľēmumu no Valsts kases projekta ” Amatniecības pārrobeţu
sadarbības tīkls kā Latvijas –Lietuvas pierobeţas pievilcības veicinātājs” partnerim
Nr. 14 (Līvbērzes pagasts), līguma Nr.LLI-023 realizēšanai 28505.00 LVL (divdesmit
astoľi tūkstoši pieci simti pieci lati) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
8. Aizľēmumu izľemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
9. Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 10 gadiem saskaľā ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi.
10. Aizľēmuma pamatsummas atmaksas termiľu noteikt sākot ar 2011.gada 1.janvāri.
11. Pašvaldība garantē aizľēmuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.
12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

33.§
Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā
Z.Caune, S.Viniarska)
Pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Latvijas – Šveices sadarbības
programmas līdzfinansētā individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai
nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” un „Izglītības
likuma” 17.panta 1.punktu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. Piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā
projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un
ar to saistītos atbalsta pasākumus” kā projekta īstenotāja partneris, nodrošinot
Jelgavas novada pašvaldībai 2 (divus) skolēnu autobusus ar vismaz 40 sēdvietām
katrā.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no katra autobusa vērtības.
34.§
Par karjera izstrādes tarifa samazināšanu
(Z.Caune, A.Duge)
Izskatot SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „IGATE”” 2009. gada 22. septembra
iesniegumu par karjera materiāla izstrādes tarifa pārskatīšanu un izvērtējot Dabas resursu
nodokļa likumā noteikto likmi par dabas resursu ieguvi, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt maksu, kas SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” katru ceturksni
jāmaksā Jelgavas novada pašvaldībai, par katru autotransportā faktiski iekrauto smilts - grants
m3 no iznomātā nekustamā īpašuma „Grantskalni” 0,40 LVL apmērā
Pielikumā: SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „IGATE”” iesniegums.

35.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
(Z.Caune, A.Skubiļina)
35.1
Pamatojoties uz 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeľu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000"" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt projektēšanas biroja „Ē. Tilgalis un partneri” SIA izstrādāto un 2009. gadā
iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Elejas pagasta
Elejas ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Elejas pagasta Elejas
ciemā” finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā

LVL
252 987.42

t.sk.
Attiecināmām izmaksām

209 080.50

Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

31 362.08
177 718.43
43 906.92

Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)

43 906.92

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Elejas pagasta Elejas
ciemā” pasākumus (komponentes):
PasāPasākuma mērķis
Veicamie
Raksturojums
kums
uzdevumi
U3
Esošās ūdensvada tīkla
0,84 km
840 m (770 m DN160,
metāla caurules pasliktina
ūdensvada
70 m DN110); pa
dzeramā ūdens kvalitāti.
cauruļvadu
Dārza ielu no Gaismas
Ūdensvada tīkls ir fiziski
sistēmu
ielas līdz Ozolu ielai
nokalpojis un ir bieţas
rekonstrukcija
ūdensvada avārijas, kas
rada ūdens zudumus
sistēmā.
K1
Tiks nodrošināta droša
1 KSS
Qkop=28m3/h; H=1,8
notekūdeľu pārsūknēšana
rekonstrukcija
bar; Bauskas ielā
uz NAI.
Elejas pagasts vēlas pēc
iespējas vairāk sakārtot
Elejas ūdenssaimniecības
elementu PrIP.
K6
Esošie kanalizācijas vadi ir 0,9 km
900 m (25m DN160,
ar neblīvām savienojuma
kanalizācijas
100m DN200, 775m
vietām un lielākoties tie ir
pašteces tīklu
DN315) pa Dārza ielu
iebūvēti zem gruntsūdens
rekonstrukcija
no Gaismas ielas līdz
līmeľa. Tiks nodrošināts,
Ozolu ielai
lai svešūdeľi un
gruntsūdeľi nesankcionēti
neieplūstu CKS, līdz ar to
uzlabojot NAI darbību.
4. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Elejas pagasta Elejas ciemā” finansēšanā nodrošināt
Jelgavas novada dome ieguldījuma daļu 31362.08 lati, kas sastāda 15 % no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai 177718.43
lati.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības attīstība Elejas pagasta
Elejas ciemā” izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Elejas pagasta Elejas ciemā”
sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saľēmējam.
35.2
Pamatojoties uz 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeľu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000"" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt SIA „Firma L4” izstrādāto un 2009. gada oktobrī iesniegto tehniski
ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones
pagasta Lielplatones ciemā”.
2.
Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā” finanšu plānu:
Rādītāji
LVL
155 949.54
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām

129 012.60

Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)

19 351.89
109 660.71
26 936.94
26 936.94

3.
Apstiprināt šādus investīciju projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā” pasākumus (komponentes):
Pasākums Pasākuma
mērķis
Ū-1
Nepārtrauktas
ūdens piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana
Ū-2
Principa
„Piesārľotājs
maksā”
ievērošanas
veicināšana
Ū-3
Ūdens kvalitātes
uzlabošana

Ū-4

Ūdensgūtľu
sakārtošana

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija un
paplašināšana ciema
teritorijā, L = 3096 m;

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana,
izmantojot PE PN10 De32 L =
132 m, De63 L=1451 m un
De110 L=1513 caurules.
11 DN20 un 31 DN15 ūdens
patēriľa mērītāju uzstādīšana
siltinātās akās sarkano līniju
robeţās

42 ūdens patēriľa
uzskaites mezglu
uzstādīšana siltinātās
akās
Ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve

1 artēziskā urbuma
tīrīšana

Ēkas renovācija – jumta seguma
nomaiľa, grīdas seguma
nomaiľa un pamatnes izbūve,
fasādes sakārtošana, apkures
(elektriskā radiatora) un
ventilācijas sistēmu uzstādīšana,
ūdens sagatavošanas iekārtu
EUROWATER (vai līdzvērtīgu)
ar nominālo raţību 9.5 m3/h
uzstādīšana renovētajā ēkā, ţoga
un vārtu uzstādīšana ap
artēziskās akas stingrā reţīma
aizsargjoslu un ūdens
sagatavošanas staciju,
piebraucamā ceļa izbūve līdz
ūdens sagatavošanas stacijai
Artēziskā urbuma „Centrs”
(1977.g., 275 m) tīrīšana,
dezinfekcija, skalošana

4.
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones pagasta Lielplatones
ciemā” finansēšanā nodrošināt Jelgavas novada domes ieguldījuma daļu 19351.89 lati, kas

sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF
finansējuma saľemšanai 109660.71 lati.
5.
Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā” izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6.
PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7.
Organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones
pagasta Lielplatones ciemā” sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF
finansējuma saľēmējam.
35.3
Pamatojoties uz 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeľu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000"" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt izstrādāto un 2009. gadā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta ciematos Līvbērze un
Vārpa”
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām Līvbērzes c.
Attiecināmām izmaksām Vārpas c.
Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts
t.sk.
Pašvaldības budţets/ kredīts (15% )
Līvbērzes c.
Vārpas c.
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Līvbērzes c.
Vārpas c.
ERAF finansējums kopā:
Līvbērzes c.
Vārpas c.

LVL
507 996.70
262 993.50
156 838.50
151 139.50
62 974.80
39 449.03
23 525.78
88 164.72
55 228.64
32 936.09
356 857.20
223 544.50
133 312.70

3.Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
Ūdens ľemšanas
vietas sakārtošana

Pasākuma mērķis
Vides piesārľojuma riska novēršana

Pasākuma raksturojums
Jauna artēziskā urbuma
ierīkošana Vārpā
Tehnoloģisko iekārtu
uzstādīšana 1983.g. ierīkotajā
urbumā Līvbērzē

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums
Jauna artēziskā urbuma, debits 5 l/s
ierīkošana netālu no esošā artēziskā
urbuma, pieslēgšana, ūdens sagatavošanas
iekārtām un izmantošana vienlaicīgi ar
esošo urbumu, to saglabājot rezervē. Esošā
urbuma skalošana, tehnoloģisko iekārtu
uzstādīšana un paviljona siltināšana;
urbuma izmantošana avārijas situācijās un

Pasākums

Pasākuma mērķis

Pasākuma raksturojums

Nepārtrauktas
ūdens piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana

Ūdensapgādes nodrošināšana
nepārtraukti 24 stundas diennaktī.
Minimālais ūdens plūsmas daudzums
pie patērētāja 7,2 litri/min, minimālais
spiediens patērētāja pieslēguma vietā
atbilst 15 m ūdens staba spiedienam.
100% dzeramā ūdens patēriľa
nodrošināšana.

Ūdensvada rekonstrukcija
Vārpā. Ugunsdzēsības
hidrantu uzstādīšana
Līvbērzē. Esošā ūdensvada
rekonstrukcija Līvbērzē
Jelgavas ielas rajonā. Esošā
ūdensvada rekonstrukcija
Līvbērzē Ziedu, Krasta un
Saules ielas rajonā. Esošā
ūdensvada rekonstrukcija
Jelgavas ielas un skolas
rajonā

Kanalizācijas
sistēmas
paplašināšana

Vismaz 95% sadzīves notekūdeľu
savākšana un attīrīšana centralizētajā
kanalizācijas sistēmā vai lokālajās
sistēmās, kas nodrošina MK
noteikumu Nr.34 par piesārľojošo
vielu emisiju ūdenī, MK noteikumu
Nr.365 par notekūdeľu dūľu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu
un kontroli, kā arī atļaujas B
kategorijas piesārľojošajām darbībām
prasību izpildi.

Ūdensvada rekonstrukcija
Vārpā. Ugunsdzēsības
hidrantu uzstādīšana
Līvbērzē. Esošā ūdensvada
rekonstrukcija Līvbērzē
Jelgavas ielas rajonā. Esošā
ūdensvada rekonstrukcija
Līvbērzē Ziedu, Krasta un
Saules ielas rajonā. Esošā
ūdensvada rekonstrukcija
Skolas ielas rajonā.
Ugunsdzēsības dīķa
ierīkošana Vārpas centrā

Kanalizācijas
noplūţu
samazināšana,
sistēmas
efektivitātes
paaugstināšana

Kanalizācijas tīklu un iekārtu
hermētiskuma nodrošināšana.
Notekūdeľu zudumus avāriju un
pārplūţu rezultātā samazināšana līdz <
10%.

Kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija Vārpā.
Kanalizācijas kolektora
izbūve Līvbērzē Jelgavas ielas
rajonā

Notekūdeľu
attīrīšanas

Notekūdeľu attīrīšana atbilstoši LR
MK Noteikumos Nr. 34 par

Centrālās kanalizācijas sūkľu
stacijas rekonstrukcija

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums
rezervei
Jauna ūdensvada uzbūve un optimizācija
visā ciema teritorijā, izmantojot faktiskajai
noslodzei atbilstošus korozijizturīga
materiāla cauruļvadus (D'100-32 mm),
tīklu sacilpošana starp Baľiem un Baľiem
2, noslēgarmatūru (bezakas ventiļu)
uzstādīšana uz atzariem, uzskaites mezglu
uzstādīšana patērētājiem, hidranta
uzstādīšana pie ūdens sagatavošanas
stacijas, 22 pieslēgumi. 3 jaunu
ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana uz
maģistrālā ūdensvada perspektīvās
apbūves zonā pie Dārza un Ziedu ielām un
pie skolas. Ielu tīklu un pieslēgumu
atjaunošana esošajiem patērētājiem
Jelgavas ielas rajonā , sākot ar māju Nr.14.
Noslēgarmatūras un uzskaites mezglu
uzstādīšana ēku ievados. Zemes darbu
veikšana, paredzot vienā tranšejā guldīt
ūdensvadu un kanalizācijas tīklus.
Ielu tīklu un pieslēgumu atjaunošana
esošajiem patērētājiem Ziedu, Krasta un
Saules ielas rajonā. Noslēgarmatūras un
uzskaites mezglu uzstādīšana ēku ievados.
Asfaltēto ielu šķērsojumi ar caurduršanas
metodi. Maģistrālā ūdensvada, ielu tīklu un
pieslēgumu atjaunošana esošajiem
patērētājiem Jelgavas un Bērzu ielas
rajonā. Noslēgarmatūras un uzskaites
mezglu uzstādīšana ēku ievados. Asfaltēto
ielu šķērsojumi ar caurduršanas metodi.
Vismaz 100 mm caurmēra cauruļu
izmantošana maģistrālajā ūdensvadā.
Jauna ūdensvada uzbūve un optimizācija
visā ciema teritorijā, izmantojot faktiskajai
noslodzei atbilstošus korozijizturīga
materiāla cauruļvadus (D'100-32 mm),
tīklu sacilpošana starp Baľiem un Baľiem
2, noslēgarmatūru (bezakas ventiļu)
uzstādīšana uz atzariem, uzskaites mezglu
uzstādīšana patērētājiem, hidranta
uzstādīšana pie ūdens sagatavošanas
stacijas, 22 pieslēgumi. 3 jaunu
ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana uz
maģistrālā ūdensvada perspektīvās
apbūves zonā pie Dārza un Ziedu ielām un
pie skolas. Ielu tīklu un pieslēgumu
atjaunošana esošajiem patērētājiem
Jelgavas ielas rajonā, sākot ar māju Nr.14.
Noslēgarmatūras un uzskaites mezglu
uzstādīšana ēku ievados. Zemes darbu
veikšana, paredzot vienā tranšejā guldīt
ūdensvadu un kanalizācijas tīklus. Ielu
tīklu un pieslēgumu atjaunošana esošajiem
patērētājiem Ziedu, Krasta un Saules ielas
rajonā. Noslēgarmatūras un uzskaites
mezglu uzstādīšana ēku ievados. Asfaltēto
ielu šķērsojumi ar caurduršanas metodi,
vismaz D 100 mm cauruļu izmantošanai
Jaunu kanalizācijas kolektoru izbūve,
veicot darbus vienlaicīgi ar ūdensvada
rekonstrukciju un ieguldot kanalizācijas
tīklu vienā tranšejā ar ūdensvadu, tikai
dziļāk. Esošo ūdensapgādes patērētāju
pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas
tīkliem, korozijizturīgu materiālu
izmantošana, pieslēguma aku ierīkošana
pieslēgumu vietās. Notekūdeľu savākšana
pašteces ceļā. 20 pieslēgumu ierīkošana.
Izmaksās nav iekļauti zemes darbi trašu
ierīkošanai. Pašteces kolektora (D 150
mm) un pieslēgumu ierīkošana esošajiem
ūdensapgādes patērētājiem Jelgavas ielas
rajonā skolas virzienā (6 jauni pieslēgumi).
Kanalizācijas tīklu guldīšana vienā tranšejā
ar ūdensvadu 1,5 m attālumā.
Tehnoloģisko iekārtu nomaiľa (2 jaunu
iegremdējamo sūkľu un 2 mikseru

Pasākums
kvalitātes
uzlabošana

Pasākuma mērķis
piesārľojošo vielu emisiju ūdenī un
dūľu apsaimniekošana atbilstoši MK
Noteikumu Nr.365 par notekūdeľu
dūľu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli izvirzītajām
prasībām.

Pasākuma raksturojums
Līvbērzē. Divu privātmāju
pieslēgšana centralizētajai
kanalizācijai Līvbērzē pie
bijušā bērnudārza

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums
uzstādīšana) esošajā KSS, starpsienas
izľemšana, palielinot sūkľu stacijas
tilpumu, metāla konstrukciju paviljona
būvniecība pie KSS (2x3x2 m)pašvaldības
uzľēmuma rīcībā esošā 50 kW
dīzeļģeneratora uzstādīšanai, slēguma un
elektroaizsardzības ierīkošana ģeneratora
pieslēgšanai avārijas gadījumā. Pašteces
kolektora izbūve (D 100 mm, L 40 m) un
pieslēgšana esošajai kanalizācijai pie
bijušā bērnudārza

4.Projekta finansēšanā nodrošināt Jelgavas novada padomes ieguldījuma daļu 151 139.50
lati, kas sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un PVN, gatavot
iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai 356 857.20 lati.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6.
PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saľēmējam.
8.
Sniegt Jelgavas novada Līvbērzes pagasta teritorijā ūdensapgādes (tajā skaitā, ūdens
ieguve, sagatavošana, novadīšana ūdensvada tīklā, novadīšana līdz pakalpojuma
saľēmējam) un kanalizācijas (tajā skaitā, notekūdeľu savākšana, novadīšana līdz
notekūdeľu attīrīšanas iekārtām, notekūdeľu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpnē) pakalpojumus iedzīvotājiem un uzľēmumiem.
9.
Noteikt Līvbērzes pagastā sekojošus tarifus, ja ir uzstādīti ūdens patēriľa mērītāji ūdens apgādes tarifu 0,23 Ls/m 3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,46 Ls/m3 , ja nav
uzstādīti ūdens patēriľa mērītāji - ūdens apgādes tarifu 0.70 Ls/mēnesī un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu 1.40 Ls/mēnesī vienam cilvēkam, visām patērētāju grupām bez PVN.
35.4.
Pamatojoties uz 18.12.2007.
MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeľu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000"" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Firma L4” izstrādāto un 2009. gada oktobrī iesniegto tehniski
ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Vircavas pagasta
ciemā Mazlauki”
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona
Vircavas pagasta ciemā Mazlauki” finanšu plānu:
Rādītāji
LVL
Finansējums, kopā
183 943.85
t.sk.
152 168.53
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības līdzekļi (budţets vai kredīts)
22 825.28
ERAF finansējums
129 343.25
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
31 775.32

Pašvaldības līdzekļi (budţets vai kredīts)

31 775.32

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona
Vircavas pagasta ciemā Mazlauki” pasākumus (komponentes):
Pasākums Pasākuma
mērķis
Ū-1
Nepārtrauktas
ūdens piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana,
sistēmas
paplašināšana
Ū-2
Principa
„Piesārľotājs
maksā”
ievērošanas
veicināšana
Ū-3
Ūdens kvalitātes
uzlabošana

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija un
paplašināšana ciema
teritorijā, L = 1162 m;

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana,
izmantojot PE PN10 De32 L =
191 m un De110 L=971 m
caurules.

20 ūdens patēriľa
uzskaites mezglu
uzstādīšana siltinātās
akās

9 DN20 un 11 DN15 ūdens
patēriľa mērītāju uzstādīšana
siltinātās akās sarkano līniju
robeţās

Ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve

Virszemes paviljona izbūve,
EUROWATER (vai līdzvērtīgu)
ūdens atdzelţošanas iekārtu ar
Q=8 m3/h uzstādīšana jaunajā
paviljonā, pieslēgšana
artēziskajam urbumam un
padeves tīkliem, filtru
skalošanas ūdeľu kanalizācijas
izbūve
Ēkas virs urbuma remonts un
siltināšana, dziļurbuma sūkľa
(Q = 7.5 m3/h, H = 60 m, N=2.2
kW) un artēziskās akas galvas
nomaiľa, skaitītāja uzstādīšana,
frekvenču pārveidotāja un
hidrofora uzstādīšana
Kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana,
izmantojot PVC kanalizācijas
caurules T8, De200 L = 746 m
un De160 L = 205 m
Jaunu notekūdeľu attīrīšanas
iekārtu izbūve BIOCLERE B
280 (divu skeptiķu un biofiltra
uzstādīšana), jauna ţoga un
vārtu ierīkošana
Kompleksās armētas stikla
šķiedras kanalizācijas sūkľu
stacijas izbūve un 2 SEG sūkľu
ar griezējiem uzstādīšana uz
vadulām, naţveida aizbīdľa
uzstādīšana akā pirms KSS

Ū-4

Ūdensgūtľu
sakārtošana

1 artēziskā urbuma
rekonstrukcija

K-1

Kanalizācijas
noplūţu
samazināšana un
sistēmas
paplašināšana
Notekūdeľu
attīrīšanas
kvalitātes
uzlabošana

Kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un
paplašināšana L = 951 m

Kanalizācijas
sistēmas
pilnvērtīgas
darbības
nodrošināšana

Kanalizācijas sūkľu
stacijas izbūve

K-2

K-3

Jaunu notekūdeľu
attīrīšanas iekārtu izbūve

4. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Vircavas pagasta ciemā Mazlauki”
finansēšanā nodrošināt Jelgavas novada domes ieguldījuma daļu 22825.28 lati, kas sastāda
15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma
saľemšanai 129343.25 lati.

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas
rajona Vircavas pagasta ciemā Mazlauki” izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Vircavas
pagasta ciemā Mazlauki” sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF
finansējuma saľēmējam.
8. Sniegt Jelgavas novada Vircavas pagasta teritorijā ūdensapgādes (tajā skaitā, ūdens
ieguve, sagatavošana, novadīšana ūdensvada tīklā, novadīšana līdz pakalpojuma
saľēmējam) un kanalizācijas (tajā skaitā, notekūdeľu savākšana, novadīšana līdz
notekūdeľu attīrīšanas iekārtām, notekūdeľu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpnē) pakalpojumus iedzīvotājiem un uzľēmumiem.
9. Noteikt Vircavas pagasta Mazlauku ciemā sekojošus tarifus, ja ir uzstādīti ūdens
patēriľa mērītāji - ūdens apgādes tarifu 0,45Ls/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,60
Ls/m3 , ja nav uzstādīti ūdens patēriľa mērītāji - ūdens apgādes tarifu 1.34 Ls/mēnesī un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.81 Ls/mēnesī vienam cilvēkam, visām patērētāju grupām
bez PVN.
35.5.
Pamatojoties uz Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007.–2013.gada
noteikumiem, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Firma L4” izstrādāto un 2009. gada oktobrī iesniegto tehniski
ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana Vircavas ciemā”
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana Vircavas
ciemā” finanšu plānu:
Rādītāji
LVL
Finansējums, kopā
421 541.63
t.sk.
348 586.54
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības līdzekļi (budţets vai kredīts)
52 287.98
ERAF finansējums
296 298.56
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
72 955.09
Pašvaldības līdzekļi (budţets vai
72 955.09
īstermiľa kredīts)
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta „Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana
Vircavas ciemā” pasākumus (komponentes):
Pasākums Pasākuma
mērķis
Ū-1
Nepārtrauktas
ūdens piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana,
sistēmas

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija un
paplašināšana ciema
teritorijā, L = 3632 m;

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana,
izmantojot PE PN10 De32 L =
370 m, De63 L=1992 m un
De110 L=1270 m caurules.

Pasākums Pasākuma
mērķis
paplašināšana
Ū-2
Principa
„Piesārľotājs
maksā”
ievērošanas
veicināšana
K-1
Kanalizācijas
noplūţu
samazināšana un
sistēmas
paplašināšana

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

51 ūdens patēriľa
uzskaites mezglu
uzstādīšana siltinātās
akās

3 DN20 un 48 DN15 ūdens
patēriľa mērītāju uzstādīšana
siltinātās akās sarkano līniju
robeţās

Kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un
paplašināšana L = 2725
m

Kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana,
izmantojot PVC pašteces
kanalizācijas caurules T8,
De200 L = 2070 m un De160 L
= 508 m un PE100 PN10
spiedvada caurules L = 147 m
K-2
Notekūdeľu
Jaunu notekūdeľu
Jaunu notekūdeľu attīrīšanas
attīrīšanas
attīrīšanas iekārtu izbūve iekārtu BioDRY-S-70 (biofiltra
kvalitātes
un 2 septiķu) izbūve, attīrīto
uzlabošana
notekūdeľu izlaides vietas
sakārtošana, jauna ţoga un vārtu
ierīkošana
K-3
Kanalizācijas
3 kanalizācijas sūkľu
3 rūpnieciski izgatavotu
sistēmas
staciju rekonstrukcija
plastmasas pašenkurojošu sūkľu
pilnvērtīgas
(pie bērnudārza, Platones staciju Ø1000 uzstādīšana.
darbības
ielā un pie NAI)
Sūkľu staciju iebūves dziļums
nodrošināšana
līdz h=5.04 m, katrā no tām
paredzēti 2 sūkľi ar griezējiem
(Q=2.0 m2/dnn, N=1.5 kW,
H=6.0 m)
Ū-3
Ūdensgūtľu
1 artēziskā urbuma
Ēkas virs urbuma „Vircava -2”
sakārtošana
„Vircava -2”
remonts un siltināšana,
rekonstrukcija
dziļurbuma sūkľa (Qmax = 10
m3/h, H = 60 m, N=4 kW) un
artēziskās akas galvas nomaiľa,
skaitītāja uzstādīšana, frekvenču
pārveidotāja un hidroforu
uzstādīšana
Ū-4
Ūdens kvalitātes
Ūdens sagatavošanas
ECO IRON 21/2 (vai
uzlabošana
stacijas izbūve
līdzvērtīgu) ūdens atdzelţošanas
iekārtu ar automātisko vadības
bloku uzstādīšana esošajā ēkā,
pieslēgšana artēziskajam
urbumam un padeves tīkliem,
filtru skalošanas ūdeľu
kanalizācijas izbūve
Ū-5
Ūdens rezervju
Ūdenstorľa
Ūdenstorľa tvertnes (4.25x2.9x
nodrošināšana
rekonstrukcija
3gab, V=30x3 m3) tīrīšana,
tvertnes iekšpuses krāsošana ar
pretkorozojas krāsu,
zibensaizsardzības
nodrošināšana
4. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana
Vircavas ciemā” izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus.

5. Organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana Vircavas
ciemā” realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saľēmējam.
6. Sniegt Jelgavas novada Vircavas pagasta teritorijā ūdensapgādes (tajā skaitā, ūdens
ieguve, sagatavošana, novadīšana ūdensvada tīklā, novadīšana līdz pakalpojuma
saľēmējam) un kanalizācijas (tajā skaitā, notekūdeľu savākšana, novadīšana līdz
notekūdeľu attīrīšanas iekārtām, notekūdeľu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpnē) pakalpojumus iedzīvotājiem un uzľēmumiem.
7. Noteikt Vircavas pagasta Vircavas ciemā sekojošus tarifus, ja ir uzstādīti ūdens
patēriľa mērītāji - ūdens apgādes tarifu 0,45Ls/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,50
Ls/m3 , ja nav uzstādīti ūdens patēriľa mērītāji - ūdens apgādes tarifu 1.34 Ls/mēnesī un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.52 Ls/mēnesī vienam cilvēkam, visām patērētāju grupām
bez PVN.
35.6.
Pamatojoties uz 18.12.2007.
MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeľu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000"" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA "Global Partners" precizēto un 2009. gadā iesniegto tehniski
ekonomisko pamatojumu "Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Valgundes
pagasta ciemā Vītoliľi "
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada
Valgundes pagasta ciemā Vītoliľi " finanšu plānu:
Rādītāji
LVL
Finansējums, kopā
479392.32
t.sk.
396192
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības līdzekļi (budţets vai kredīts)
97500.30
ERAF finansējums
298691.70
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
83200.32
Pašvaldības līdzekļi (budţets vai kredīts)
83200.32
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākuma mērķis
U1 Jauna artēziskā urbuma ierīkošana
U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu ierīkošana ciemā Vītoliľi
K1 Kanalizācijas sūkľu stacijas rekonstrukcija
U3 Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 1-2; L=460 m
K2 Esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija posmā 1-2; L=400 m
U4 Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 2-3; L=840 m
U5 Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 2-4; L=770 m
K3 Kanalizācijas spiedvada izbūve posmā 2-3; L=112 m
U6 Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 4-5; L=960 m
K4 Kanalizācijas vadu izbūve posmā 3-4; L=740 m
K5 Kanalizācijas vadu izbūve posmā 3-5; L=705 m

Raksturojums
1
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
460
metri
400
metri
840
metri
770
metri
112
metri
960
metri
740
metri
705
metri

K6 Kanalizācijas vadu izbūve posmā 6-7; L=240 m
K7 Kanalizācijas vadu izbūve posmā 7-8; L=440 m
U7 Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 6-7; L=350 m

240
440
350

metri
metri
metri

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Jelgavas novada domes ieguldījuma daļu 97500,30 lati un
gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai 298 691.70 lati.
5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma "Par PVN nodokli" normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
6. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saľēmējam.
7. Sniegt Jelgavas novada Valgundes pagasta teritorijā ūdensapgādes (tajā skaitā, ūdens
ieguve, sagatavošana, novadīšana ūdensvada tīklā, novadīšana līdz pakalpojuma
saľēmējam) un kanalizācijas (tajā skaitā, notekūdeľu savākšana, novadīšana līdz
notekūdeľu attīrīšanas iekārtām) pakalpojumus iedzīvotājiem un uzľēmumiem.
8. Noteikt Valgundes pagasta Vītoliľu ciemā sekojošus tarifus, ja ir uzstādīti ūdens patēriľa
mērītāji - ūdens apgādes tarifu 0,44 Ls/m3, ja nav uzstādīti ūdens patēriľa mērītāji - ūdens
apgādes tarifu 0.88 Ls/mēnesī vienam cilvēkan, visām patērētāju grupām bez PVN.
35.7.
Pamatojoties uz 18.12.2007.
MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeľu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000"" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Zaļenieku pagasta izstrādāto un 2009. gada iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Zaļenieku pagasta ciemā
Zaļenieki”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
LVL
Finansējums, kopā
288929,85
t.sk.
238785,00
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)
35817,75
ERAF finansējums
202967,25
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
50144,85
Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)
50144,85
3.

Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums Pasākuma mērķis
Ū-1

Ūdensgūtľu
sakārtošana

Ū-2

Ūdens kvalitātes
uzlabošana

Ū-3

Ūdens kvalitātes
uzlabošana

Veicamie
uzdevumi
Artēziskās akas
Zaļenieku centrs
skalošana
Ūdens
sagatavošanas
stacijas izbūve
Ūdens
sagatavošanas
stacijas izbūve

Raksturojums
Akas dziļums 270 m
Nepieciešama ūdens atdzelţošana
un ūdens mīkstināšana
Virszemes paviljona izbūve,
EUROWATER (vai līdzvērtīgu)
ūdens atdzelţošanas iekārtu ar Q=8

Pasākums Pasākuma mērķis

Ū-4

K-1

K-2

Nepārtrauktas ūdens
piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana, sistēmas
paplašināšana
Kanalizācijas sistēmas
pilnvērtīgas darbības
nodrošināšana
Kanalizācijas sistēmas
pilnvērtīgas darbības
nodrošināšana

Veicamie
uzdevumi

Ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija
un
paplašināšana
ciema teritorijā
Kanalizācijas
sūkľu stacijas
KSS 2
demontāţa
Kanalizācijas
sūkľu stacijas
KSS 1
renovācija

Raksturojums
m3/h uzstādīšana jaunajā paviljonā,
pieslēgšana artēziskajam urbumam
un padeves tīkliem, filtru skalošanas
ūdeľu kanalizācijas izbūve
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
un paplašināšana, izmantojot
jaunākās tehnoloģijas.

Lai uzlabotu sistēmas darbību
nepieciešams demontēt sūkľu
staciju pie daudzdzīvokļu mājām un
izbūvēt 100 m jaunu vadu.
Uzlabot sūkľu stacijas tehnisko
stāvokli un darba drošību.

4.
Projekta finansēšanā nodrošināt Jelgavas novada pašvaldības ieguldījuma daļu
35817,75 lati, kas sastāda 15.0 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un gatavot
iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai 202967,25 lati.
5.
Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6.
PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saľēmējam.
8.
Sniegt Jelgavas novada Zaļenieku pagasta teritorijā ūdensapgādes (tajā skaitā, ūdens
ieguve, sagatavošana, novadīšana ūdensvada tīklā, novadīšana līdz pakalpojuma
saľēmējam) un kanalizācijas (tajā skaitā, notekūdeľu savākšana, novadīšana līdz
notekūdeľu attīrīšanas iekārtām, notekūdeľu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpnē) pakalpojumus iedzīvotājiem un uzľēmumiem.
9.
Noteikt Zaļenieku pagasta Zaļenieku ciemā sekojošus tarifus, ja ir uzstādīti ūdens
patēriľa mērītāji - ūdens apgādes tarifu 0,28 Ls/m 3, ja nav uzstādīti ūdens patēriľa mērītāji ūdens apgādes tarifu 0.90 Ls/mēnesī un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0.66 Ls/mēnesī
vienam cilvēkam, visām patērētāju grupām bez PVN.
35.8.
Pamatojoties uz 18.12.2007.
MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeľu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000"" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.
Apstiprināt Svētes pagasta pārvaldes labojumus SIA „Komersantu klubs” izstrādātajā
un 2008. gada Vides ministrijā iesniegtajā tehniski ekonomisko pamatojumā
„Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Svētes pagasta Svētes ciemā”.
2.

Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Pašvaldības finansējums (budţets vai kredīts)

3.

LVL
506184,74
351402
52711
298691
154782,74
154782,74

Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

Pasākums
(investīciju projekta
komponente)

Pasākuma mērķis

Pasākuma
raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

Svētes ciemā
Ūdens apgādes
sistēmas
paplašināšana

Ūdensapgādes
pakalpojumu izmantotāju
skaita palielināšana

Skolas, daudzdzīvokļu 4758 m garumā
un individuālo māju
pieslēgšana
pie
vienotās ūdensapgādes
sistēmas

Kanalizācijas
noplūţu
samazināšana

Kanalizācijas sistēmas
darbības kvalitātes
palielināšana, dabas
resursu aizsardzība

Kanalizācijas sūkľu
stacijas izbūve

2 komplekti

Kanalizācijas
sistēmas
paplašināšana

Ūdensapgādes
pakalpojumu izmantotāju
skaita palielināšana

Daudzdzīvokļu un
individuālo māju
pieslēgšana pie kopējā
kanalizācijas kolektora

3228 m garumā

Nepārtrauktas ūdens
piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana

Padeves un
ekspluatācijas drošības
un stabilitātes
nodrošinājums ar
kvalitatīvu ūdeni

Hidroforu uzstādīšana
esošo ūdenstorľu vietā
(paviljona izbūve
priekš hidroforiem)

2.gab.

Ūdens kvalitātes
uzlabošana

Apgādes stabilitātes un
kvalitātes atjaunošana

Ūdens attīrīšanas
iekārtu uzstādīšana

2 gab.

Kanalizācijas
noplūţu
samazināšana

Kanalizācijas sistēmas
darbības kvalitātes
palielināšana, dabas
resursu aizsardzība

Sūkľu staciju
rekonstrukcija

2 sūkľu stacija

4.
Projekta finansēšanā nodrošināt Jelgavas novada pašvaldības ieguldījuma daļu Ls
52711, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un gatavot iesniegumu
ERAF finansējuma saľemšanai Ls 298691.
5.
Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6.
PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saľēmējam.
8.
Sniegt Jelgavas novada Svētes pagasta teritorijā ūdensapgādes (tajā skaitā, ūdens
ieguve, sagatavošana, novadīšana ūdensvada tīklā, novadīšana līdz pakalpojuma
saľēmējam) un kanalizācijas (tajā skaitā, notekūdeľu savākšana, novadīšana līdz
notekūdeľu attīrīšanas iekārtām, notekūdeľu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpnē) pakalpojumus iedzīvotājiem un uzľēmumiem.
9.
Noteikt Svētes pagasta Svētes ciemā sekojošus tarifus, ja ir uzstādīti ūdens patēriľa
mērītāji - ūdens apgādes tarifu 0,37 Ls/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,53 Ls/m3 ,
ja nav uzstādīti ūdens patēriľa mērītāji - ūdens apgādes tarifu 1.11 Ls/mēnesī un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.59 Ls/mēnesī vienam cilvēkam, visām patērētāju grupām
bez PVN.
36.§
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu
(E.Turks)
Lai piedalītos Eiropas Komisijas Europe Aid projekta Nr. 2008/14 „Zināšanu un
iespēju veicināšana Moldovas Kahula reģionā” ietvaros organizētajā Uzraudzības komitejas
sēdē, bērnu zīmēju izstādes atklāšanā un tikšanās ar Kahulas pašvaldības priekšsēdētāju
Moldovā, Kahulā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars
Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Ziedonis Caune), nolemj:
1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Kahulas pilsētu
Moldovā no šā gada 1.novembra līdz 4.novembrim.
2. Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu un segt komandējuma
izdevumus no projekta budţeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
37.§
Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu
(Z.Caune, A.Tračuma)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 3.daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma
54.pantu un MK 20.11.2001.noteikumiem „Noteikumi par Valsts pedagoģiski
medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izveidot Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju.

2. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas nolikumu (pielikumā).
38.§
Par mācību maksas noteikšanu Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju punktā
(Z.Caune, I.Sērmūksle, A.Naglis, I.Vītola)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūnija noteikumu Nr.
250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem” 20. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Jelgvas novada Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju punkta
izdevumu tāmi laika periodam no 01.09.2009. līdz 31.12.2009. Ls 2713 (divi tūkstoši
septiľi simti trīspadsmit latu) apmērā un noteikt mācību maksu vienam
izglītojamajam mēnesī Ls 9.97 (deviľu latu un deviľdesmit septiľu santīmu) apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
39.§
Par sociālās palīdzības pusdienu izmaksu apstiprināšanu Kalnciema vidusskolā
(Z.Caune, A.Tračuma)
Izskatot Kalnciema vidusskolas, juridiskā adrese Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
LV-3017, 2009.gada 30.septembra iesniegumu par brīvpusdienu izmaksu noteikšanu
Kalnciema vidusskolā, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
„g” apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt brīvpusdienu izmaksas Kalnciema vidusskolā Ls 0,80 (ar PVN) apmērā.
2. Atbildīgo par Lēmuma izpildi noteikt Kalnciema vidusskolas direktoru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai.
40.§
Par dzīvojamās platības izīrēšanu
(Z.Caune, A,Tračuma)
40.1.
Izskatot Jurija Timofejeva, deklarētā dzīvesvieta Valgundes pagasta „‟*******‟‟,
faktiskā dzīvesvieta Valgundes pagasta „*******”, 2009.gada 17.septembra iesniegumu, par
dzīvojamo telpu piešķiršanu, konstatēts, ka:
1. 2009.gada 5.oktobrī sastādīts Valgundes pagasta mājas „‟Smukas‟‟ apsekošanas
akts, kurā norādīts, ka J.Timofejevs kopā ar nepilngadīgo meitu Santu
Timofejevu, dzimušu 1993.gada 27.jūlijā, kā apakšīrnieki, dzīvo īrētā istabā
viensētā, īres līgums nav noslēgts, uzturēšanās termiľš īrētajā istabā nav noteikts.
Istabu apakšīrē nodevis mājas īrnieks bez īpašnieka atļaujas.
2. No iepriekšējās dzīves vietas Valgundes pagasta „Ţibās” J.Timofejevs un viľa
nepilngadīgā meita izlikti ar Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas

19.09.21006. spriedumu bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, jo mantinieks
tiesas ceļā pieradīja īpašuma tiesības uz māju.
3. Ar Jelgavas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu J.Timofejevam piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss.
Pamatojoties uz konstatēto un likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta pirmās daļas 1.punkta b.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga
Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt Jurijam Timofejevam, personas kods ******-*****, pašvaldības dzīvokli –
„Jaunā skola” 6, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, ar kopējo platību
28,7 m2, uz 3 gadiem, nosakot īres maksu Ls 1,44 mēnesī.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
40.2.
Izskatot Andreja Zabočija, deklarētā dzīves vieta ******* ielā 10, dz.29, Kalnciemā
Jelgavas novadā, LV-3016, 2009.gada 2.oktobra iesniegumu, par dzīvojamās platības
piešķiršanu un pievienotos dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaľā ar Kalnciema pilsētas ar
lauku teritoriju Domes 2009.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Personu
reģistrācijas noteikumi telpu (dzīvokļu) izīrēšanas jautājumu risināšanai Kalnciema pilsētā ar
lauku teritoriju” trešās daļas 3.4.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izīrēt Andrejam Zabočijam (personas kods ****** – *****) labiekārtotu dzīvokli
Draudzības ielā 12, dz.60, Kalnciema pilsētā, Jelgavas novadā, nosakot īres maksu Ls 0,16 par vienu kvadrātmetru mēnesī.
2. Piešķirtais dzīvoklis netiek nodots privatizācijai, kā arī to nevar iegūt īpašumā.
3. Uzdot SIA „Kalnciema Nami” līdz 2009.gada 27.novembrim noslēgt ar Andreju
Zabočiju dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 gadu .
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
41.§
Par atteikumu ceļa izdevumu segšanai

Izskatot Larisas Šumanskas, p.k. ******-*****, dzīvojošas ******* ielā 10, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā iesniegumu par ceļa izdevumu uz skolu Jelgavā un no skolas līdz
pieturai Eleja atmaksu viľas bērniem.
L.Šumanskas bērni Aļona Meļľikova, Lilija Meļľikova un Vladimirs Šumanskis
mācās Jelgavas 2. pamatskolā , kas ir skola ar krievu apmācību valodu.
Likuma "Par pašvaldībām " 15. panta 4. punkts nosaka, ka pašvaldības
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā).
"Izglītības likuma" 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums
savā administratīvajā teritorijā nodrošināt iespēju apgūt pirmsskolas izglītību un
pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē, bet 17.panta trešās daļas 14.punkts
nosaka, ka vietējā pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai skolā un atpakaļ
dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
L.Šumanskas
bērni
nokļūšanai skolā izmanto sabiedrisko transportu. 2009. gada 4. augusta Ministru kabineta
noteikumu Nr. 872 "Noteikumi par pasaţieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 2. punktā ir noteiktas pasaţieru
kategorijas, kuriem ir noteikti braukšanas maksas atvieglojumi.
Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, L.Šumanskas bērniem
A.Meļľikovai, L.Meļľikovai un V.Šumanskim ir iespēja iegūt izglītību Jelgavas novada
pašvaldības teritorijā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 4. punktu, "Izglītības
likuma "17. panta pirmo daļu un trešās daļas 14.punktu , 2009. gada 4. augusta Ministru
kabineta noteikumu Nr. 872 "Noteikumi par pasaţieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 2. punktu, L.Šumanskas
iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atteikt apmaksāt ceļa izdevumus Larisas Šumanskas bērniem Meļľikovai Aļonai,
Meļľikovai Lilijai, Vladimiram Šumanskim uz skolu un atpakaļ maršrutā ElejaJelgava-Eleja.
2. Lēmumu izsūtīt L.Šumanskai uz adresi Rūpniecības iela 10, Elejas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3023.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
42.§
Par pagaidu noregulējumu un dzīvojamās platības izīrēšanu Vijai Dambergai
(Z.Caune, I.Vītola)
Izskatot Vijas Dambergas 2009. gada 05. oktobra iesniegumu Nr. 28/5462 par dzīvokļa
piešķiršanu konstatēts: V. Damberga ar tiesas lēmumu ir izlikta no iepriekšējās dzīvesvietas
Jelgavā, kur mitinājās bez pieraksta. V. Dambergai ir divi pieauguši bērnu, kuri atsakās mātei
nodrošināt dzīvesvietu. V. Damberga pašlaik mitinās šķūnītī. Ľemot vērā, ka tuvojas ziema
un diennakts vidējā temperatūra strauji krītas, tādā veidā faktiski apdraudot V. Dambergas
veselību un dzīvību un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu un
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā “ 4.panta 1.punktu un 6.pantu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs

Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt pagaidu noregulējumu;
1.1. Reģistrēt V. Dambergu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistrā.
1.2. Izīrēt V. Dambergai dzīvojamo platību Jelgavas ielā 4, dzīv. Nr. , Līvbērzes
pagasts, Jelgavas novads, noslēdzot īres līgumu.
2. Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājam sadarbībā ar Juridisko nodaļu veikt
nepieciešamās darbības tiesvedības par piespiedu uzturlīdzekļu piedziľu no V. Dambergas
bērniem Oskara Damberga un Baibas Dambergas.
3. Atbildīgo par Lēmuma izpildi noteikt Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāju.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto
kalendāra dienu no lēmuma nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa
tecējumā neskaitot svētdienas un svētku dienas.
43.§
Par grozījumiem Lielplatones Speciālās internātpamatskolas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Veikt grozījumus Lielplatones Speciālās internātpamatskolas nolikumā:
10.nodaļā „Skolas darbību reglamentējošie dokumenti un to pieľemšanas
kārtība” 10.9.punktu izteikt jaunā redakcijā
„Skolēnu izpētes un korekcijas darba kārtība, apstiprina skolas direktors;”
44.§
Par Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu
(Z.Caune, A.Tračuma, J.Kalviľš)
Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu likuma 2.panta trešo daļu, 3.panta pirmo daļu,
Pārejas noteikumu 6.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Līga Lonerte, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.Izveidot Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļu.
2. Apstiprināt
Jelgavas
novada
dzimtsarakstu
nodaļas
nolikumu (pielikumā).
3. Par Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pēc saskaľošanas ar Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departamentu iecelt
Jaunsvirlaukas pagasta
dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Andu Strautnieci.

Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

Papildus darba kārtība
45.§
Par medību tiesību nodošanu Glūdas pagasta zemesgabalos „Stumbri” un „Saknes”
(Z.Caune, Dz.Lagzdiľš
Izskatot 2009.gada 10.septembra biedrības „Mednieku kolektīvs „Svēte”” sūdzību
Nr.362, lēmumprojektam pievienoto Paskaidrojuma rakstu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un Civillikuma 875.pantu un 877.panta pirmo
daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Aigars Strupulis), nolemj:
1. Atzīt, ka biedrība „Mednieku kolektīvs „Glūdas bebri”” ir, mednieku kolektīva
„Nākotne 2” faktisks medību tiesību pēctecīgs, secīgs un pēc mednieku kolektīva
„Nākotne 2” brīvas gribas apliecinājuma medību tiesību valdītājs Civillikuma
izpratnē, tajā skaitā arī zemesgabalos „Saknes” un „Stumbri”.
2. Atstāt spēkā Jelgavas rajona Glūdas pagasta padomes sēdes Nr.6 2009.gada 29.jūnija
lēmumu Nr.6 Par medību tiesību nodošanas līgumu.
Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieľemšanas.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no dienas,
kad privātpersona par to ir uzzinājusi, par tādu uzskatot piekto kalendāra dienu no lēmuma
nosūtīšanas dienas (pasta spiedogs), piecu dienu termiľa tecējumā neskaitot svētdienas un
svētku dienas.
46.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Maijas Sniegas, deklarētā dzīvesvieta ******* iela 22-10, Rīga, 2009.gada
22.oktobra iesniegumu, 2009.gada 27. aprīļa un 2009.gada 29.aprīļa pirkuma līgumus,
izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru
kabineta 07.06.1994. noteikuma Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā
īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Vitālijs Jakovels, Līga Lonerte,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Uldis Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala 0.1531 ha platībā kadastra apzīmējums
5486 013 0626, adrese Rītiľu iela 24, Vītoliľi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
pirmpirkuma tiesības.
47.§

Par grozījumiem novada domes 23.09.2009. lēmumā „Par Elejas pagasta veselības un
sociālās aprūpes iestāžu reorganizāciju”
(A.Jēgeris, Z.Caune)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
pašvaldības nolikuma 5.40.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Vitālijs Jakovels, Līga Lonerte, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.Grozīt novada domes 2009.gada 23.septembra lēmumu „Par Elejas pagasta veselības
un sociālās aprūpes iestāţu reorganizāciju” (sēdes protokols Nr.7 63.§) :
1.1. Papildināt lēmumu ar jaunu 1.punktu šādā redakcijā : „ Mainīt iestādes
„Jelgavas rajona Bērnu un ģimeľu atbalsta centrs” nosaukumu, nosakot, ka jaunais
nosaukums ir „Elejas Bērnu un ģimeľu atbalsta centrs”;
1.2.Lēmuma 1. un 2.punktiem attiecīgi mainīt numerāciju -2.p., 3.p.
48.§
Par projektu „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai
Jelgavas novadā”
(Z.Caune,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Vitālijs Jakovels, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izstrādāt un iesniegt projektu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3.1.4.4.aktivitātē
„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
49.§
Par galvojumu studiju kredīta ņemšanai
(Z.Caune, I.Vītola, J.Naglis, U.Reinbergs, A.Strupulis, S.Kalvāne, Dz.Lsgzdiľš)
Jautājuma izskatīšana atlikta līdz nākamajai sēdei, uzdodot izstrādāt saistošos
noteikumus (nolikumu), (atbildīgs izpilddirektors)
50.§
Par dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai Jelgavas novada Jaunsvirlaukas
pagasta izlietojuma mērķa aktualizāciju
(Z.Caune, L.Lonerte)
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2007.gada 5.novembra
rīkojumu nr.2-02/364 „Par valsts budţeta dotācijas piešķiršanu novadu infrastruktūras
attīstībai”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Vitālijs Jakovels, Līga Lonerte, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Aktualizēt Jaunsvirlaukas pagasta dotācijas izlietošanas mērķus sekojoši:
1.1.Jaunsvirlaukas pagasta sociālās palīdzības un alternatīvās aprūpes centra „Staļģene”
pabeigšanas darbi ;
1.2.Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes pamatskolas remontdarbi,
1.3.Tehniskā projekta izstrāde Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes pamatskolas sporta zālei;

1.4.Ielu apgaismojuma ierīkošana Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas ciemā;
1.5.Lielās, Strautu un Viršu ielas apgaismojuma ierīkošanai Jaunsvirlaukas pagasta
Meţciemā;
1.6.Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija;
1.7.Jaunsvirlaukas bibliotēkas remonts.
51.§
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases
projekta "Staļģenes pamatskolas jumta rekonstrukcija un ēkas renovācija" realizācijai
(Z.Caune, L.Lonerte, A.Naglis)
Lai nodrošinātu projekta "Staļģenes pamatskolas jumta rekonstrukcija" finansēšanu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14., 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.punktu,
likuma „Par pašvaldības budţetiem” 22.pantu un uz 2008. gada 25. marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un
2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1147 „ Noteikumi par pašvaldību
ilgtermiľa saistībām”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Vitālijs Jakovels, Līga Lonerte, Juris Lavenieks,
Ginta Avotiľa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs,
Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 2009.gadā uzsākto projektu "Staļģenes pamatskolas jumta rekonstrukcija un ēkas
renovācija" noteikt par prioritāru.
2. Projekta „Staļģenes pamatskolas jumta rekonstrukcija un ēkas renovācija" kopējā
summa Ls 61139.81 (sešdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviľi lati un
81.santīms ),kas tiek segta no sekojošiem finansējuma avotiem:
Pašvaldības budţeta finansējums
Ls 12693.34 (divpadsmit tūkstoši seši simti
deviľdesmit trīs lati un 34 santīmi, Valsts Kases aizľēmums Ls 48446.47
(Četrdesmit astoľi tūkstoši četri simti četrdesmit seši lati un 47 santīmi).
3.Ľemt ilgtermiľa aizľēmumu no Valsts Kases Ls 48446.47 (Četrdesmit astoľi tūkstoši
četri simti četrdesmit seši lati un 47 santīmi) apmērā.
4.Aizľēmumu ľemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
5.Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 10 gadiem saskaľā ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi.
6.Aizľēmuma pamatsummas atmaksas termiľu noteikt sākot ar 2011.gada janvāri..
7.Garantēt aizľēmuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.
8.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
Sēdi slēdz plkst. 16.45

Sēdes vadītājs

Ziedonis Caune

Protokolēja

Leontīne Zaremba

