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Edgars Turks
Inta Savicka
Sandra Viniarska
Aivars Naglis
Aigars Strupulis
Līga Lonerte
Vitālijs Jakovels
Ginta Avotiņa
Anita Klupša
Aija Tračuma
Ilze Vītola
Jānis Kapcjuhs
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Juris Lavenieks
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- piedalās
- piedalās
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I.Romānovs, V.Buividaitis, S.Kalvāne, A.Jēgeris, Dz.Lagzdiņš, A.Kokins, H.Dauginovičs,
M.Ţeivots, R.Borščevska, S.Zīberte, G.Koroļova, L.Koindţi-Ogli, E.Grīnofs, D.Branta,
V.Beitāns, A.Krastiņa, A.Strautniece, J.Skrauplis, A.Duge, M.Lasmane, D.Kaņepone,
I.Baumane, A.Skubiļina, Irita Šteinberga, I.Striška.
Sēdes vadītājs informē par darba kārtību un papildus darba kārtību un aicina apstiprināt.
Novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Vitālijs Jakovels, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Sandra
Viniarska), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes vadītāja Ziedoņa Caunes
ierosinājumu atbalstīt.

DARBA KĀRTĪBA
1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2010.gada 25.novembra līdz
22.decembrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Elejas p.); 2. Varavīksnes, Jaunsv.p.; 3. Platones p.;) 4.
Kastaņu 16, Svētes p.; 5.Dzeņu iela, Svētes p.; 6. Vilces iela, Svētes p.; 7.Laiņi,
Glūdas p.; 8. Aizupes, Glūdas p.)
3. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu (Valgundes p.)
4. Par adreses maiņu (1. Lielplatones p.; 2. Meţmalas, Svētes p.; 3. Avotiņi, Glūdas p.;
4. Strazdiņi, Svētes p.; 5. SIS, Lielplatones p.; 6. Mazsniedzes, Vilces p.; 7. Kukas
dzirn., Vilces p.)
5. Par nosaukuma piešķiršanu (VAS LDz, Platones p.)
6. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā „Par
adreses piešķiršanu” (protokols Nr.13, 2.§)
7. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā "Par
adreses piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu" (protokols Nr.13 3.§)
8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par
zemes piekritību" (protokols Nr.11 49.§)
9. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par
zemes piekritību" (protokolsNr.11 48.§)
10. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par
lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta
adm. teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu reformas pabeigšanai
(protokols Nr.11 52.§)
11. Par zemes piekritību (Vircavas p.)
12. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Sulas, Kalnciema p.)
13. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Upmaļi, Lāses, Sesavas p.; 2.
Smiltnieku meţs, Valgundes p.; 3. Viļņi, Lielplatones p.; 4. Dumpji, Valgundes p.)
14. Par zemes vienību apvienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu (Vērpju iela,
Valgundes p)
15. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Kļavu iela, Valgundes p.; 2. Dzintari, Lielplatones
p.)
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. "Nārzbūti", Vircavas p.; 2.
Zvejnieki, Tanedamuiţa, Valgundes p.; 3. Dravas, Vircavas p.)
17. Par dzīvojamās mājas nodošanu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotai personai (Platones iela 4, Vircavas p.)
18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. A.Graveniece, Vilces p.; 2, A.Gucu, Vircavas
p.; 3. Z.Leitmane, Elejas p.; 4. A.Kaņina, Elejas p.)
19. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. I.Grābante, Svētes p.;
2. A.Abrickis, Kalnciema p.; 3. N.Grigorjeva, Jaunsvirlaukas p.; 4. V.Damberga,
Līvbērzes p.; 5. A.Zabočijs, Kalnciema p.; 6. G.Kolkova, Lielplatones p.)

20. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (A.Babris,
Valgundes p.)
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. V.Savičs, Kalnciema p.; 2.
V.Krastiņa, Kalnciema p.; 3. E.Platenbergs, Platones p.)
22. Par īres maksas noteikšanu un dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu
(Valgundes p)
23. Par īres maksas samazināšanu (V.Valdmane, Vilces p.)
24. Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība, Vilces p.)
25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Pārejas punkts, Elejas p.; 2.
Ūdensrozes, Valgundes p.)
26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu ("Jūras paradīze", Līvbērzes p.)
27. Par atzinuma sniegšanu Ministru kabineta noteikumu projektiem
28. Par dabas lieguma "Līvbērzes liekņa" paplašināšanu
29. Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma un Noteikumu Nr.1
„Autoceļu fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
30. Par izcenojumu ceļu un ielu attīrīšanai no sniega
31. Par pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Sesavas p.)
33. Par komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu (Zaļenieku p.)
34. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
35. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības
apstiprināšanu
36. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas reorganizācijas atlikšanu un
izmaiņām Izglītības iestāžu optimizācijas plānā
37. Par Staļģenes bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra nolikuma
apstiprināšanu
38. Par Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra izveidošanu un
nolikuma apstiprināšanu
39. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (1. Līvbērzes p.); 2.
Vārpa, Līvbērzes p.; 3. Dorupe, Glūdas p.; 4. Platones p.)
40. Par atļauju turpināt būvniecību (1. Dorēni, Jaunsvirlaukas p.; 2. d/s Tērvete 130,
Glūdas p.; 3. d/s Viesturi 80, Glūdas p.)
41. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
42. Par zemes vienības atdalīšanu (Lāči, Platones p.)
43. Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības statusa maiņu (Platones
p.)
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu (Lauciņi,
Jaunsvirlaukas p.)
45. Par adreses piešķiršanu (TP, Glūdas p.)
46. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumā „Par
nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”

1. §
Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2010.gada 25.novembra līdz
22.decembrim
(I.Romānovs)

I.Romānovs sniedz pārskatu par paveikto atskaites periodā, par nodokļu ieņēmumu izpildes
gaitu. Nodokļu ieņēmumu prognozes pildās. Galvenais darbs – nākamā gada budţeta
sagatavošana. Visas struktūrvienības ir iesniegušas plānotās prognozes 2011.gadam. Ir veikta
šī gada budţeta izpildes analīze. Plānotais budţets solās būt tikpat labs.
Jautājumu ziņotājam nav.
Atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis
Reinbergs, Vitālijs Jakovels, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Sandra Viniarska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora sniegto pārskatu par pašvaldības darbu un pieņemto
lēmumu izpildes gaitu laika periodā no 25.novembra līdz 22.decembrim.
2. §
Par adreses piešķiršanu (1. Elejas p.); 2. Varavīksnes, Jaunsv.p.; 3. Platones p.;) 4.
Kastaņu 16, Svētes p.; 5.Dzeņu iela, Svētes p.; 6. Vilces iela, Svētes p.; 7.Laiņi,
Glūdas p.; 8. Aizupes, Glūdas p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
2.1.
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 21.oktobra
vēstuli Nr.10-03-Z/107 „Par adreses noteikšanu (precizēšanu) Elejas pagastā” un pielikumā
norādītos objektus, pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.panta ceturto daļu un LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 6.1.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Piešķirt adresi: „Jūsmas 2”, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3032,
viendzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra numuru 5448 003 0022 001, kas atrodas
uz zemes gabala ar kadastra numuru 5448 003 0022, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā.
2. Piešķirt adresi: Lietuvas iela 19A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3032,
ēkai ar kadastra numuru 5448 006 0288 002, kas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra numuru 5448 006 0288, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.2.
Izskatot Andra Morozova, personas kods 090877-10005, deklarētā dzīvesvieta
Rīgas iela7, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, 2010. gada 16.novembra iesniegumu par
adreses piešķiršanu jaunbūvei, kas atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5456 001
0133 sastāvā, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, 17.2.1.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,

Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt adresi „Varavīksnes”, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads,
LV-3001, apbūvētam zemesgabalam 0.5440 ha platībā ar kadastra Nr.5456 001
0133 un uz tā izvietotai jaunbūvei, kas atrodas Kārniņu ciematā, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.3.
Izskatot VZD 2010.gada 19.oktobra vēstuli Nr.10-03-Z/98 „Par adreses noteikšanu
precizēšanu Platones pagastā”, Ulda Antīpina 2010.gada 17.novembra, Kārļa Kroģera
2010.gada 26.novembra un Raimonda Ţukova 2010.gada 13.novembra iesniegumus,
pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta
ceturto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 6.1. un 2.9 punktiem , novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešķirt adresi - Rijnieki, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036,
dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 007 0262 001, kas
atrodas uz zemes vienības „Rijnieki” ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0262
Platones pagastā, Jelgavas rajonā.
2. Piešķirt adresi - Vecpūči, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV– 3036,
dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 004 0054 001, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 004 0054 „Pūči”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā.
3. Piešķirt adresi - Liepiņas 2, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036,
dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 003 0127 001, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0127 „Liepiņas”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā.
4. Piešķirt adresi - Platkāji 2, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036,
dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 001 0040 001, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu5470 001 0040 „Platkāji”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā.
5. Piešķirt adresi - Pūces 2, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3036, dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 003 0006 001, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0006 „Pūces”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā.
6. Piešķirt adresi - Lielziediņi, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036,
dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 007 0139 001, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0139,
„Lielziediņi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā.
7. Piešķirt adresi - Vizbuļi, Pēterlauki, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3036, dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 004 0038 003, kas
atrodas uz zemes vienības 5470 004 0038 „Dzirnavas”, Platones pagastā,
Jelgavas novadā.

8. Piešķirt adresi - Maztīdas, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036,
dzīvojamajai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5470 004 0004 002, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 004 0133 „Maztīdas”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmuma izrakstu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
2.4.
Izskatot Modra Vaišļas, personas kods 290754-10020, deklarētā dzīvesvieta Pasta iela
55-18, Jelgava, 2010.gada 26.novembra iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 5482 001 0376, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu un
17.2.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt adresi Kastaņu iela 16, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010,
apbūvētam zemesgabalam 0.069 ha platībā ar kadastra Nr.5482 001 0376 un uz tā
izvietotai ēkai, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „Atpūta” teritorijā ar Nr.108,
Svētes pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.5.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//100 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Svētes pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, izskatot Valijas Samsonovas,
personas kods 200740-10016, deklarētā dzīvesvieta Dambja 4-54, Jelgava, 2010.gada
15.novembra iesniegumu par viena adresācijas objekta noteikšanu īpašumam ar kadastra
Nr.5482 001 0450, sastāvošam no zemes gabala un uz tā izvietotām trīs ēkām, pamatojoties
uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.punktu un 6.2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Noteikt, ka īpašums ar kadastra Nr.5482 001 0450, sastāvošs no zemes gabala 0.201
ha platībā un uz tā izvietotām trīs ēkām, ir viens adresācijas objekts ar adresi Dzeņu iela 48,
Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.6.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//100 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Svētes pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, izskatot Tatjanas Daņilovas,
personas kods 150568-10056, deklarētā dzīvesvieta Vilces iela 1, Svēte, Svētes pagasts,
Jelgavas novads, 2010.gada 15.novembra iesniegumu par viena adresācijas objekta
noteikšanu īpašumam ar kadastra Nr.5482 002 0031, sastāvošam no zemes gabala un uz tā
izvietotām trīs ēkām ar kadastra apzīmējumiem 54820020031006, 54820020031002 un
54820020031001, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Noteikt, ka īpašums ar kadastra Nr.5482 002 0031, kas sastāv no zemes gabala 0.416
ha platībā un uz tā izvietotām trīs ēkām, ir viens adresācijas objekts ar adresi Vilces iela 1,
Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.7.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//100 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Svētes pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, izskatot Māra Misiuna, personas
kods 120574-10018, deklarētā dzīvesvieta Mātera iela 63-26, Jelgava, 2010.gada
15.novembra iesniegumu par viena adresācijas objekta noteikšanu īpašumam ar kadastra
Nr.5482 002 0072, sastāvošam no zemes gabala un uz tā izvietotām četrām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 54820020072005, 54820020072001, 54820020072004 un 54820020072003,
pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.8. un 6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Noteikt, ka īpašums ar kadastra Nr.5482 002 0072, kas sastāv no zemes gabala 1.74 ha
platībā un uz tā izvietotām četrām ēkām, ir viens adresācijas objekts ar adresi „Laiņi”, Svētes
pagasts, Jelgavas novads, LV-3010.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.8.
Izskatot Ojāra Ozoliņa 2010.gada 13.novembra iesniegumu sakarā ar to, ka Ojāram
Ozoliņam pieder zemesgrāmatā reģistrēti 2 īpašumi ar daţādiem kadastra apzīmējumiem, bet
abiem ir viens nosaukums „Līdumi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.
punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas maiņas
kārtība” 16.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Līdumi” ar kadastra apzīmējumu 5452
004 0277, uz kura atrodas bijusī Aizupju ferma, un ēkai uz adresi: „Aizupes”, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3040, saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM 1003)
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV 3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu (Valgundes p.)
(Z.Caune, S.Viniarska
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstuli Nr.10-03-Z/102 „Par adreses noteikšanu (precizēšanu)” un pielikumā norādītos
objektus, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8., 2.9.un 6.2.punktiem, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamām mājām adreses:

1.1. Tilta sardze k-1, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017,
kadastra apzīmējums 5486 004 0031 001;
1.2. Tilta sardze k-2, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017,
kadastra apzīmējums 5486 004 0031 002.
2. Piešķirt zemes vienībai ,,Strautiņi”, kadastra apzīmējums 5486 002 0096, 0,4
ha platībā, un dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums 5486 002 0096 001,
nosaukumu un adresi ,,Upesstrautiņi ”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
LV-3017.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.§

Par adreses maiņu (1. Lielplatones p.; 2. Meţmalas, Svētes p.; 3. Avotiņi, Glūdas p.;
4. Strazdiņi, Svētes p.; 5. SIS, Lielplatones p.; 6. Mazsniedzes, Vilces p.; 7. Kukas
dzirnavas, Vilces p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
4.1.
Izskatot VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 19.oktobra vēstuli Nr.10-03-Z/97
Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, par adreses maiņu
nekustamajam īpašumam „Centrs 27” Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0249, „Centrs 29” Lielplatones pagasts, Jelgavas novads ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0251, „Raganu smēde”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads ar
kadastra apzīmējumu 5460 001 0362 konstatēts, ka adresācijas objektiem ir viena adrese,
pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1., 12., punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Mainīt adresi „‟Centrs 27‟‟ nekustamajam īpašumam, sastāvošam no 2 (divām)
ēkām – ar ēku kadastra apzīmējumiem 5460 001 0249 001; 5460 001 0249 002, no
„Centrs 27”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, uz „Centrs 27 A” ēkai ar
kadastra apzīmējumu 5460 001 0249 001, un „Centrs 27 B” ēkai ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0249 002, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022.
2. Mainīt adresi „‟Centrs 29‟‟ nekustamajam īpašumam, sastāvošam no 2 (divām)
ēkām – ar ēku kadastra apzīmējumiem 5460 001 0251 001; 5460 001 0251 002, no
„Centrs 29”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads. uz „Centrs 29 A” ēkai ar
kadastra apzīmējumu 5460 001 0251 001, un „Centrs 29 B” ēkai ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0251 002, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022.
3. Mainīt adresi „‟Raganu smēde‟‟ nekustamajam īpašumam, sastāvošam no 2
(divām) ēkām - ar ēku kadastra apzīmējumiem 5460 001 0362 001; 5460 001 0362
002, no „Raganu smēde”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, uz „Vešūzis” ēkai
ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0362 002, Lielplatones pagasts, Jelgavas
novads, LV-3022, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0362 001 saglabājot
adresi „Raganu smēde”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022 .
4. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.2.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 19.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z//100 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Svētes pagastā” pielikumā norādītos
objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, izskatot Raimonda Kokina, personas kods
160464-10002, deklarētā dzīvesvieta „Meţmalas”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, un Ivara
Kokina, personas kods 110262-10000, deklarētā dzīvesvieta „Meţmalas”, Svētes pagasts,
Jelgavas novads, 2010.gada 1.decembra iesniegumu par jaunas adreses piešķiršanu
dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5482 001 0222 002, jo īpašumā ar nosaukumu
„Meţmalas” atrodas divas dzīvojamās mājas, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru

kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 6.2.apakšpunktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Mainīt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5482 001 0222 002 adresi no
„Meţmalas”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010, uz „Meţmalas 1”, Svētes pagasts,
Jelgavas novads, LV-3010.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.3.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 19.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z/95 pielikumā norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, kuru
adreses Glūdas pagastā atkārtojas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
6.1.punktu, 2.9. punktu, 29.punktu novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt adresi līdzšinējam adresācijas objektam - būvei ar kadastra apzīmējumu
5452 006 0053 001, kas atrodas uz zemes vienības „Avotiņi” ar kadastra
apzīmējumu 5452 006 0053 - no “Avotiņi”, Zemgale, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3040 uz “Zemgales Avotiņi”, Glūdas pagasts, Jelgavas
novads, LV-3040.
2. Mainīt adresi līdzšinējam adresācijas objektam - būvei ar kadastra apzīmējumu
5452 007 0050 001, kas atrodas uz zemes vienības „Avotiņi” ar kadastra
apzīmējumu 5452 007 0050 - no “Avotiņi”, Bramberģe, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3040, uz “Bramberģes Avotiņi”, Glūdas pagasts, Jelgavas
novads, LV-3040.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV 3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.4.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 19.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z//100 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Svētes pagastā” pielikumā norādītos
objektus, konstatējot, ka Svētes pagasta teritorijā ir divi īpašumi ar nosaukumu „Strazdiņi”,
Svētes pagasts, Jelgavas novads, izskatot Veltas Dābolas, personas kods 220144-10041,
deklarētā dzīvesvieta Pērnavas iela 18-82, Jelgava, 2010.gada 7.decembra iesniegumu par
adreses maiņu viņai piederošajam īpašumam „Strazdiņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5482 002 0343, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. un 6.2.punktiem, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,

Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra Nr. 5482 002 0343 un uz tā esošām divām ēkām,
adresi no „Strazdiņi”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010, uz „Strazdiņi 1”, Svētes
pagasts, Jelgavas novads, LV-3010.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4.5.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 19.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//100 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Svētes pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka Svētes pagasta teritorijā ir divi īpašumi ar nosaukumu
„Strazdiņi”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, izskatot Veltas Dābolas, personas kods 22014410041, deklarētā dzīvesvieta Pērnavas iela 18-82, Jelgava, 2010.gada 7.decembra iesniegumu
par adreses maiņu viņai piederošajam īpašumam „Strazdiņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5482 002 0343, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. un 6.2.punktiem, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra Nr. 5482 002 0343 un uz tā esošām divām ēkām,
adresi no „Strazdiņi”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010, uz „Strazdiņi 1”, Svētes
pagasts, Jelgavas novads, LV-3010.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.6.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//103 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Vilces pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, kuru adreses Vilces pagastā
atkārtojas, un izskatot Ulda Dunavska, personas kods 280456-10035, deklarētā dzīvesvieta
„Sniedzēs”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, 2010.gada 6.decembra iesniegumu par adreses
maiņu viņam piederošajai dzīvojamai mājai „Sniedzes”, pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu un 2009.gada 3.novembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, 6.1.punktu un
29.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Mainīt adresi līdzšinējam adresācijas objektam - dzīvojamai mājai „Sniedzes” ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0034 001, kas atrodas uz zemes vienības
„Sniedzes” ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0034 uz adresi „Mazsniedzes”,
Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu
reģistrā un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.7.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z//103 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Vilces pagastā” pielikumā norādītos
objektus, konstatējot, ka uz atsevišķām sarakstā minētām zemes vienībām atrodas vairākas
funkcionāli nesaistītas ēkas, kuras ir adresācijas objekti un katrai no tām piešķirama atšķirīga
adrese, un izskatot Raimonda Tāles, personas kods 081078-10174, deklarētā dzīvesvieta
„Jaunkļaviņi”, Mālpils pagastā, Mālpils novadā, 2010.gada 27.novembra iesniegumu par
adreses maiņu viņam piederošajai dzīvojamai mājai „Vilces ūdensdzirnavas”, pamatojoties uz
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. punktu, 10. un 29.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt adresi līdzšinējam adresācijas objektam - dzīvojamai mājai „Vilces
ūdensdzirnavas” ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0233 003, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0233 „Vilces ūdensdzirnavas”
uz adresi „Kukas dzirnavas”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu
reģistrā un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par nosaukuma piešķiršanu (VAS LDz, Platones p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot uz VAS Latvijas dzelzceļš 2010. gada 6. oktobra vēstules Nr. DN- 8/1464 un
Nr.DN-8/1465 ”Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14. panta otro. daļu un 2009.gada 3. novembra MK noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9 un 6.2. punktiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piešķirt zemes vienībai 21.30 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
nosaukumu „Dzelzceļa Jelgava-Meitene 50.km - 53.km”, Platones
novads.
2. Piešķirt zemes vienībai 30.29 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
nosaukumu „Dzelzceļa Jelgava-Meitene 58.km - 63.km”, Platones
novads.

5470 002 0084,
pagasts, Jelgavas
5470 006 0073,
pagasts, Jelgavas

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā „Par adreses
piešķiršanu” (protokols Nr.13, 2.§)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 16. novembra
vēstuli Nr.10-03-Z/166, kā arī konstatējot kļūdu lēmumā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.punktiem, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2010.gada 27. oktobra lēmumā „Par
adreses piešķiršanu” (protokols Nr.13, 2.§) :
1.1.
2.6.punktu izteikt jaunā redakcijā:
„Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0131 un uz tās esošajai
transformatora apakšstacijas būvei (Transformatora ēka TP- 6713) piešķirt adresi –
Lielā iela 10, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV- 3016 un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(NĪLM kods 1201)”.
1.2.
2.9.punkta 1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā : „Transformatora ēka TP2171, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, būvei, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0127”;
1.3.
2.9.punkta 2.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā : „Transformatora ēka TP –
2181, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, būvei, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0151.”
1.4.
2.13.punkta 3.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: „‟Zemes vienībai 0.01 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0460 un uz tās esošajai būvei piešķirt
adresi-Transformatora ēka TP- 6701, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
LV-3017. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi- ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods 1201) Pie kadastrālās
uzmērīšanas zemes vienības platības var tikt precizētas.”.
2. Atcelt 1999.gada 26.augusta Kalnciema pilsētas domes Lēmuma Nr.93/10 1. punkta
10.apakšpunktu.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā "Par adreses
piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu" (protokols Nr.13 3.§)
(Z.Caune, S.Viniarska)
7.1.
Konstatējot kļūdu 2010.gada 27.oktobra lēmumā „Par adreses piešķiršanu un zemes
gabala nodalīšanu” (protokols Nr.13 3.§) 3.1. un 3.10.punkta 2.apakšpunktā, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā ,,Par adreses
piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu”, izsakot to jaunā redakcijā:
1. Zemes vienībai 0,01 ha platībā un uz tās esošajai būvei- transformatora ēkai (TP2565), piešķirt adresi: Meţa prospekts 7, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV3023.
2. Zemes vienībai 0,0154 ha platībā un uz tās esošajai būvei- transformatora ēkai (TP2552), piešķirt adresi: Parka iela 12A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV3023.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.
7.2.
Konstatējot kļūdu 2010.gada 27.oktobra lēmumā „‟Par adreses piešķiršanu un zemes
gabala nodalīšanu” (protokols Nr. 13 3.§ 3.7., 2.punktā), pamatojoties uz likuma Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 2.panta 2.daļas
1.punktu, 8.panta ceturto prim daļu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta 2.daļu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „‟Adresācijas
sistēmas noteikumi‟‟ 2.9 un 2.10.punktu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība‟ 16.,17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem‟,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā ,,Par adreses
piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu” (protokols Nr.13, 3.§ ) :
1.1. 3.4.punkta 2.apakšpunktā, izsakot to jaunā redakcijā: „Zemes vienībai 0,01 ha
platībā un uz tās esošajai būvei piešķirt adresi - Transformatora ēka TP – 1620,
Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV – 3014”.

1.2. 3.6.punkta 2.apakšpunktā (protokols Nr.13, 3.§ ), izsakot to jaunā redakcijā:
„Zemes vienībai 0,01 ha platībā un uz tās esošajai būvei piešķirt adresi Transformatora ēka TP – 2108, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV – 3010”.;
1.3. 3.7.punkta 2.apakšpunktā izsakot to jaunā redakcijā: „Zemes vienībai 0,01 ha
platībā un uz tās esošajai būvei piešķirt adresi - Transformatora ēka TP – 1662,
Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV – 3014”;
1.4. 3.8.punkta 2.apakšpunktā, izsakot to jaunā redakcijā: „ Zemes vienībai 0,0349 ha
platībā un uz tās esošajai būvei piešķirt adresi - Transformatora ēka TP – 2178,
Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV – 3022” ;
1.5. 3.9.punkta 2.apakšpunktā, izsakot to jaunā redakcijā: „Zemes vienībai 0.01 ha
platībā un uz tās esošajai transformatora apakšstacijas būvei (Transformatora
ēka TP- 6712) piešķirt adresi – Draudzības iela 6A, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, LV- 3016”.
1.6. 3.12.punkta 2.apakšpunktā, izsakot to jaunā redakcijā: „Zemes vienībai 0,01 ha
platībā un uz tās esošajai būvei transformatora ēkai TP – 1618, piešķirt adresi Jāņa Baloža iela 1B, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV – 3014”.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.
8.§
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par zemes
piekritību" (protokols Nr.11 49.§)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 9.novembra vēstuli Nr.2-042/401, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumā Nr.49
,,Par zemes vienības piekritību, piederību pašvaldībai‟‟(protokols Nr.11 49.§) 1.punktā un
2.punktā, mainot zemes vienības kadastra apzīmējumu no 5456 002 0070 uz 5456 002 0074.
Lēmuma izrakstu nosūtīt VZD Zemgales reģionālai nodaļai.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.
9.§
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemes
piekritību” (protokols Nr.11 48.§)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā - LDz)
2010.gada 3.septembra vēstuli Nr.DN-8/1294 „Par lēmuma precizēšanu”, ar lūgumu precizēt
2009.gada 30.decembra Jelgavas novada domes sēdes lēmumu Nr.11 „Par zemes piekritību”,
ir konstatēts :

1) atbilstoši Elejas pagasta zemes ierīcības projektam, ar LR Jelgavas rajona Elejas
pagasta Tautas deputātu padomes Valdes 1994.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.51 valsts
uzņēmumam „Latvijas dzelzceļš” tika piešķirta lietošanā 109,6 ha zemes;
2) saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto „Elejas pagasta zemes ierīcības projektu”,
daļa no pagasta ceļa (īpašuma kadastra numurs 54480010067, zemes vienības
kadastra apzīmējums 54480060652) pie dzelzceļa pārbrauktuves ir izvietota valsts
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā (zemes
vienības kadastra apzīmējums 54480060451) un kas ar LR Jelgavas rajona Elejas
pagasta Tautas deputātu padomes Valdes 1994.gada 5.aprīļa lēmumu Nr. 51 ir
piešķirta lietošanā LDz;
3) LDz ir pasūtījusi kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai ar kadastra numuru
54480060451, ko veic mērniecības kompānija SIA „Livland”. LDz iebilst pret
valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas
samazināšanu, jo šajā dzelzceļa iecirknī ir paredzēts realizēt projektu „Rail
Baltica”;
4) daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060652, pagasta ceļš pie
dzelzceļa pārbrauktuves, ir piešķirts lietošanā LDz.
un izskatot Svētes pagasta pārvaldes ierosinājumu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.pantu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars
Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Grozīt Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumu „Par zemes
piekritību” 48.5.punktu (protokols Nr.11, 48.§) :
1. 1.apakšpunktu papildināt ar tekstu : „Papardītes”, Svētes pagasts, Jelgavas
novads, 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 001 0130”;
2. Izslēgt no 3.apakšpunkta ierakstus :
54480010067 Pagasta ceļi
54480060652 1,4
54480060291 Bauskas iela1 54480060291 0,6
3. Papildināt lēmumu ar 4. apakšpunktu šādā redakcijā :
„Daļu no zemes īpašuma ar kadastra numuru 54480010067, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54480060652, atbilstoši grafiskajam pielikumam 0,32 ha
platībā, kas ar LR Jelgavas rajona Elejas pagasta Tautas deputātu padomes
Valdes 1994.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.1 ir piešķirta lietošanā LDz, pievienot
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54480060451, Dzelzceļnieku iela 2, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads;”
4. Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā : „Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 54480060451, Dzelzceļnieku iela 2, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas
novads, atbilstoši grafiskajam pielikumam, noteikt apgrūtinājumu – ceļa servitūts,
0,32 ha platībā. Ceļa servitūta platība var tikt precizēta veicot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54480060451 kadastrālo uzmērīšanu”.
5. Noslēgt līgumu ar LDz par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 54480060652.
6. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0291 Bauskas ielā 1,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, piekrīt valstij un ir ierakstāma
zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 41.panta otrās daļas pirmo
punktu.

7. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0291 Bauskas ielā 1,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, lietošanas mērķi – valsts aizsardzības
nozīmes objektu drošības, policijas, ugunsdrošības robeţapsardzības un glābšanas
un soda izciešanas iestāţu apbūve (NĪLM kods - 0906).
10.§
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par
lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta
administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu reformas
pabeigšanai (protokols Nr.11 52.§)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavotos datus no Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldībai piekritīgo zemesgrāmatā neierakstīto zemi
lauku apvidos, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars
Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā ,,Par lauku
apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā
teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai ”(protokols Nr.11,
52.§),
papildinot 1.1.punktu ar:
1.1.86.apakšpunktu:
,,Dārza iela ‟‟,Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, platība 0,3 ha.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par zemes piekritību (Vircavas p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Pamatojoties uz likuma „‟Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‟‟4.panta trešo
daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktam un 2.punktam, Jelgavas
novada pašvaldībai Vircavas pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā piekrīt sekojošas
zemes vienības:
1. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Kaltiņas” ietilpstoša zemes vienība 0.5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010052;
2. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Līdumi”, ietilpstoša zemes vienība 1.73
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920050147;
3. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Erverti 4”, ietilpstoša zemes vienība 3.7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040167;
4. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Dzidrāji”, ietilpstoša zemes vienība 5.5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920030049 un ietilpstoša zemes vienība
2.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920030050;

5. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Ārītes”, ietilpstoša zemes vienība 5.0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010242;
6. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Zelta Vārpa”, ietilpstoša zemes vienība
1.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920030062;
7. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu Svētes”, ietilpstoša zemes vienība 0.1265
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040151;
8. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Ziemcieši”, ietilpstoša zemes vienība 1.3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010084;
9. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Ābelītes” , ietilpstoša zemes vienība 1.0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920050067;
10. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Zīles”, ietilpstoša zemes vienība 6.0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54920020037;
11. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Vaļņi”, ietilpstoša zemes vienība 0.8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54920020071;
12. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Viduskavuţas”, ietilpstoša zemes vienība
0.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920020077;
13. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Kaktiņi”, ietilpstoša zemes vienība 0.8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010151 un ietilpstoša zemes vienība
1.2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010152;
14. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Pauliņi”, ietilpstoša zemes vienība 3.12
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010125;
15. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Kores”, ietilpstoša zemes vienība 3.4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010230;
16. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Oglaine 15”, ietilpstoša zemes vienība
0.12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040159;
17. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Oglaine 22”, ietilpstoša zemes vienība
0.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040220 un ietilpstoša zemes
vienība 0.01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040219;
18. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Oglaine 8-2”, ietilpstoša zemes vienība
0.12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040148;
19. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „ Oglaine 8-1”, ietilpstoša zemes vienība
0.12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040149;
20. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „ Ozoliņi”, ietilpstoša zemes vienība 0.12
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040158;
21. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Jaunvidukļi”, ietilpstoša zemes vienība
9.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040050;
22. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Lielvidukļi”, ietilpstoša zemes vienība
8.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.54920040214 un ietilpstoša zemes
vienība 3.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920040210;
23. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Ābolīši”, ietilpstoša zemes vienība 4.7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54920020065;
24. nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Lidotāji”, ietilpstoša zemes vienība 4.5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010069.
12.§
Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Sulas, Kalnciema p.)
Izskatot Modra Ellera, personas kods 200869-11751, kas rīkojās pamatojoties uz
pilnvaru (iereģistrēta zvērinātas notāres Baibas Skrebas 2006.gada notariālo aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr.9748) 2010.gada 1.decembra iesniegumu Nr. JND/1-3/10/736 par
zemes vienību platību precizēšanu, saskaņā ar veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu,
pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra

Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt precizēto platību nekustamam īpašumam „Sulas”, kas atrodas Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, zemes vienībām:
kadastra apzīmējums 5431 003 0189 – 0,70 ha,
kadastra apzīmējums 5431 003 0190 – 0,47 ha;
kadastra apzīmējums 5431 002 0501 – 0,27 ha;
kadastra apzīmējums 5431 002 0504 – 9,84 ha;
kadastra apzīmējums 5431 002 0507 – 18,28 ha.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
13.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Upmaļi, Lāses, Sesavas p.; 2.
Smiltnieku meţs, Valgundes p.; 3. Viļņi, Lielplatones p.; 4. Dumpji, Valgundes p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
13.1.
Izskatot AS „‟EiroAlidāde‟‟, reģistrācijas Nr.50003873221, 2010.gada 8.novembrī
izstrādāto un 2010.gada 24.novembrī ar Jelgavas novada pašvaldības lēmumu saskaņoto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Upmaļi‟‟ Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5474 007 0034 sadali, 2010.gada 7.decembra iesniegumu par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Jelgavas
novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprinātajā izstrādātajā zemes ierīcības projektā nekustamajam īpašumam
„‟Upmaļi‟‟, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5474 007 0034,
plānoto zemes vienību 10.0 ha platībā (projektā Nr.2), pievienot nekustamajam
īpašumam „‟Lāses‟‟, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kā otro zemes vienību.
2. Atdalītai zemes vienībai 10.0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi:
2.0 ha platībā - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003),
8.0 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
13.2.
Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes lietošanas mērķa
noteikšanu, lai nodrošinātu pašvaldībai piekritīgas zemes reģistrāciju Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas

un maiņas kārtība” 16.,17.punktiem, Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Zemes vienībai ,,Smiltnieku meţs‟‟, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 5486 010 0454, platība 18,0 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
13.3.
Izskatot Annas Golovaņovas 2010.gada 2.decembra iesniegumu Nr.LIE3-19/10/306
par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.,18. punktiem , kā arī Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „‟Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Zemes vienībai ar nosaukumu „‟Viļņi‟‟, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra numurs 5460 001 0012, 0.5980 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi:
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods-0601).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresētam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV 3001.
13.4.
Izskatot Līgas Liepas, deklarētā dzīvesvieta „Dumpji”, Valgundes pagasts, Jelgavas
novads, 2010.gada 3.decembra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu,
pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.,17.punktiem, Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, saskaņā ar
Valgundes novada domes 2008.gada 13.novembra sēdes lēmumu „Par nekustamā īpašuma
atdalīšanu, adrešu un nosaukumu piešķiršanu” (protokols Nr.17, 2§ 1.p) un Valgundes novada
domes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu „Par īpašuma atdalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu” (protokols Nr.3, 3§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. No nekustamā īpašuma ,,Dumpji”, kadastra numurs 5486 011 0046, atdalītajai
otrajai zemes vienībai ,,Lielţubītes‟‟ ar kadastra apzīmējumu 5486 011 0042,

platība 8,3 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
2. No nekustamā īpašuma ,,Dumpji”, kadastra numurs 5486 011 0046, atdalītajai
trešajai zemes vienībai ”Svētiņi‟‟ ar kadastra apzīmējumu 5486 011 0044,
platība 5,3 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
14.§
Par zemes vienību apvienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu (Vērpju iela,
Valgundes p)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes gabalu apvienošanu, lai
nodrošinātu pašvaldībai piekritīgas zemes (ielas) reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties
uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.496 ‟‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.,17.punktiem un Jelgavas
novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „‟Par Jelgavas
novada teritorijas plānojumiem‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0512 0,5 ha
platībā zemes vienībai ,,Vērpju iela” ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0460.
Kopīgā precizētā platība 1,1 ha, atbilstoši zemes gabala skicei.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0460 noteikt zemes
lietošanas mērķi -zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
15.§
Par zemes vienības atdalīšanu (1. Kļavu iela, Valgundes p.; 2. Dzintari, Lielplatones p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
15.1.
Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes gabala atdalīšanu,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija MK
noteikumu Nr.496 ‟‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.,17.punktu un Jelgavas novada
domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „‟Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Lai nodrošinātu pašvaldībai piekritīgas zemes (ielas) reģistrāciju Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā, no
zemes vienības ar nosaukumu Kļavu iela (kadastra apzīmējums 5486 013
0462), 0.9 ha platībā, atbilstoši pievienotai zemes gabala skicei, atdalīt zemes
vienību 0,01 ha platībā transformatora uzturēšanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0.01 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi - ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods
1201).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
15.2.
Izskatot Lielplatones pagasta pārvaldes 2010.gada 13.aprīļa ierosinājumu par zemes
vienības, uz kuras atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību, atdalīšanu no pašvaldībai
piekritīga zemes gabala Lielplatones pagastā, par kuru 2008.gada 27.oktobrī Lielplatones
pagasta padome ir noslēgusi nomas līgumu ar Ilzi Beidi, personas kods 070970-10047,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktu, 2009.gada 3.novembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7.punktu, 7.punktu,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16. un 17.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgas, zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības
,,Dzintariņi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 5460
002 0381, kopējā platība 2.43 ha, zemes vienību – 0.41 ha platībā .
2. Atdalāmajai zemes vienībai 0.41 ha platībā un ēkām uz tās, piešķirt adresi „Dzintari”,
Sidrabe, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022 un noteikt zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)
3. Apbūvētai zemes vienībai 2.02 ha platībai, piešķirt adresi „‟Beiderīni”, Sidrabe,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, un noteikt zemes lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Zemes vienībām apstiprināt grafiski noteiktās platības 0.41 ha un 2.02 ha platībā.
5. Instrumentāli uzmērot zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. "Nārzbūti", Vircavas p.; 2.
Zvejnieki, Tanedamuiţa, Valgundes p.; 3. Dravas, Vircavas p.)
(Z.Caune. S.Viniarska

16.1.
Izskatot SIA „‟Ģeometrs‟‟, licence Nr.228, 2010.gada 14.oktbrī izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Nārzbūti‟‟ Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra apzīmējumu 5492 001 0046 sadalei, Jura Rituma, personas kods 161261-10050,
2010.gada 3.decembrī Jelgavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, kā arī zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem
Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟
16.punktu un Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības
būvvaldes 2010.gada 22.novembra lēmumu Nr.280/2010 „‟Par zemes ierīcības projekta
akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „‟Ģeometrs‟‟ izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „‟Nārzbūti‟‟, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu
5492 001 0046.
2 No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0046 atdalītai - plānotai zemes
vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.2, platība – 2.0 ha, piešķirt nosaukumu
„Vidusnārzbūti”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101).
3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0046 atdalītai – plānotai,
apbūvei paredzētai zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.3, platība – 3.12 ha,
piešķirt adresi „Bionārzbūti”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020, un noteikt
zemes lietošanas mērķi - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods
1003).
4. Zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība – 16.67 ha, saglabāt
nosaukumu „‟Nārzbūti‟‟, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
16.2.
Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas Nr.40003783960, 2010.gada
24.novembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Zvejnieki” un
„‟Tanedamuiţa‟‟, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, sadalei un apvienošanai un zemes
īpašnieka Eduarda Grigorjeva, personas kods 230872-10010, deklarētā dzīves vieta Katoļu
iela 19-23, Jelgava, 2010.gada 3.decembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, kā arī zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes ierīcības
likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.punktu un
Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes
2010.gada 1.novembra lēmumu Nr.295/2010 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, 2010.gada 24.novembrī izstrādāto
zemes ierīcības projektu, kas paredzēts zemju konsolidācijai, nekustamajam īpašumam
„‟Zvejnieki” un „‟Tanedamuiţa‟‟, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā.
2. No zemes vienības īpašumā „‟Zvejnieki‟‟, Valgundes pagastā, ar kadastra apzīmējumu
5486 009 0033 atdalīto – plānoto, zemes vienību ar platība – 0.7 ha, pievienot
īpašumam „‟Tanedamuiţa‟‟, Valgundes pagastā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5486 009 0406.
3. Zemju konsolidācijas rezultātā zemes īpašumiem „‟Zvejnieki‟‟ un „‟Tanedamuiţa‟‟
saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
16.3.
Izskatot SIA „Ģeometrs”, licence Nr.228, 2010.gada 11.oktobrī izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Dravas‟‟, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5492 004 0125 sadalei un zemes īpašnieka Eināra Igauņa (personas kods
280762-10034) 2010.gada 14.decembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.punktu un Jelgavas novada domes 2009.gada
23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”
un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2010.gada 29.novembra lēmumu Nr.288/2010
„‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ģeometrs”, 2010.gada 11.oktobrī izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „‟Dravas‟‟, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra
Nr.5492 004 0125.
2. Izstrādātajā zemes ierīcības projektā, plānoto zemes vienību 6.4 ha platībā (projektā
Nr.2), pievienot nekustamajam īpašumam „‟Oglaines Ģelbji‟‟, Vircavas pagasts,
Jelgavas novads, kā atsevišķu zemes vienību un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība – 24.0 ha, saglabāt esošo
īpašuma nosaukumu „‟Dravas‟‟, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, un esošo zemes

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par dzīvojamās mājas nodošanu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotai personai (Platones iela 4, Vircavas p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot 2010.gada 11.jūnija dzīvojamās mājas Platones ielā 4, Vircavā, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu Nr. 1, 2010.gada
11.jūnija dzīvojamās mājas Platones ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā,
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu un Romāna Ņikitina, deklarētā dzīvesvieta: Platones iela
4, dzīvoklis Nr.1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020, 2010.gada
6.decembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju" 51.panta piekto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Dzīvojamo māju Nr.4 Platones ielā, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā,
nodot apsaimniekošanā un pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai
Romānam Ņikitinam.
2. Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt dzīvojamo māju nodošanaspieņemšanas akta parakstīšanu.
18.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. A.Graveniece, Vilces p.; 2, A.Gucu, Vircavas p.; 3.
Z.Leitmane, Elejas p.; 4. A.Kaņina, Elejas p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
18.1.
Izskatot Asjas Gravenieces 2010.gada 8.martā reģistrēto iesniegumu Nr. VIL/3-19/86
par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu un likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas b punktu
un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2010.gada 22.aprīļa pārbaudes aktu Nr.7, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt Asjai Graveniecei, deklarētā dzīvesvieta „Vīksnas”, Vilces pagasts, Jelgavas
novads, pašvaldības dzīvokli – „Ziedkalnes 1”-1, Mūrmuiţa, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 40,6m2 uz 3 gadiem, nosakot īres maksu Ls 0,148 par 1m2
mēnesī.
2. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
18.2.
Izskatot Artūra Gucu, personas kods 280190-13405, deklarētā dzīves vieta „Šļūkas”,
Oglaine, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 7.decembra iesniegumu par dzīvojamo
istabu izīrēšanu dzīvoklī Nr.10 mājā „Oglainē 24”, pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo
telpu īri” 3.pantu, 5.pantu un 111. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.un 9.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt Artūram Gucu, personas kods 280190-13405, dzīvojamo telpu 57,1 m2 platībā,
sastāvošu no dzīvojamās istabas Nr.1 (12,6 m2), dzīvojamās istabas Nr.2 (17.4 m2), un
koplietošanas telpām 27.1 m2 pašvaldības dzīvoklī Nr.10 mājā „Oglainē 24”, Vircavas
pagastā, uz sešiem mēnešiem, nosakot īres maksu Ls 0,08 par m2 mēnesī.
2. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

18.3.
Izskatot Zinaidas Leitmanes, personas kods 080355-10024, deklarētā dzīvesvieta:
Zizma, Jaunā Zizma 5-6, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 2010.gada 25.novembra
iesniegumu, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 5.panta otro daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Īzīrēt Zinaidai Leitmanei, personas kods 080355-10024, dzīvojamās telpas Jaunā
Zizma 5-6, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kopējā platība 46,6m2, uz nenoteiktu
laiku, nosakot īres maksu Ls 0,35 par 1 m² mēnesī.
2. Uzdot SIA "Apsaimniekošanas serviss" valdes loceklim noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
18.4.
Izskatot Ineses Kaņinas, personas kods 070364-11525, deklarētā dzīvesvieta: „Lielspurģi”,
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, 2010.gada 25.novembra iesniegumu,
pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu,
14.panta pirmās daļas 1.punkta „b”apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs

Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izīrēt Inesei Kaņinai, personas kods 070364-11525, dzīvojamo telpu 73,2m2
platībā Gaismas ielā 1-13, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, uz laiku līdz 2012.gada
1.janvārim, nosakot īres maksu Ls 0,35 par 1 m² mēnesī.
2. Uzdot pagasta pārvaldes vadītājam L.Koindţi-Ogli noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3011, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. I.Grābante, Svētes p.; 2.
A.Abrickis, Kalnciema p.; 3. N.Grigorjeva, Jaunsvirlaukas p.; 4. V.Damberga, Līvbērzes
p.; 5. A.Zabočijs, Kalnciema p.; 6. G.Kolkova, Lielplatones p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
19.1.
Izskatot Ineses Grābantes, personas kods 080287-10001, deklarētā dzīvesvieta Lielsvētes
iela 16-24, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 26.novembra iesniegumu par
dzīvojamās telpas Lielsvētes ielā 16 dz.24, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, īres
līguma pagarināšanu sakarā ar iepriekšējā īres līguma termiņa izbeigšanos, saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 5.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Inesi Grābanti 2009.gada 2.novembrī noslēgtā dzīvojamās telpas
Lielsvētes ielā 16 dz.24, kopējā platība 46.6 m2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, īres līguma Nr. SVE/10-2/09/015 termiņu uz vienu gadu.
2. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt vienošanos par
grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.
19.2.
Izskatot Aivara Abricka iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 5.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Aivaru Abricki 2009.gada 15.decembrī noslēgtā līguma Nr.13/8303 par
dzīvokļa Nr.26 Rūpnīcas ielā 26, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, termiņu uz
vienu gadu.

2. Uzdot Jelgavas novada SIA „Kalnciema Nami” valdes loceklim V.Isajevam sagatavot
un noslēgt vienošanos par īres līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā ,Dambja ielā 12, Jelgavā,
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
19.3.
Izskatot Natālijas Grigorjevas, personas kods 230785-10062, iesniegumu par
dzīvojamās telpas Mazpakuļi 16 dz.7, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, īres līguma
pārslēgšanu, sakarā ar iepriekšējā īres līguma termiņa izbeigšanos, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Natāliju Grigorjevu, personas kods 230785-10062, 2006.gada
22.septembrī noslēgtā līguma par pašvaldības dzīvojamo telpu Mazpakuļi 16 dz.7 (1
istaba, kopējā platība 25.30 m2), Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, termiņu uz
vienu gadu.
2. Uzdot SIA „Staļģenes komunālais dienests” vadītājam sagatavot un noslēgt
vienošanos par grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā.
19.4.
Izskatot Vijas Dambergas, personas kods 300340-10045, deklarētā dzīvesvieta
Jelgavas iela 4-9, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014, 2010.gada
23.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Viju Dambergu 2009.gada 20.novembrī noslēgtā īres līguma par dzīvokļa
Jelgavas ielā 4-9, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, izīrēšanu termiņu uz vienu
gadu.
2. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt vienošanos par īres
līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001 viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
19.5.
Izskatot Andreja Zabočija, personas kods 200986–13006, deklarētā dzīvesvieta
Draudzības iela 12, dz.60, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016,
2010.gada 17.novembra iesniegumu par īres līguma termiņa pagarināšanu un pievienoto
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu, 15.panta pirmās daļas
9.punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. Pagarināt ar Andreju Zabočiju 2009.gada 10.novembrī noslēgtā līguma Nr.12/1645
par dzīvokļa Nr.60 Draudzības ielā 12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, termiņu uz vienu gadu.
2. Uzdot Jelgavas novada SIA „Kalnciema Nami” valdes loceklim V.Isajevam sagatavot
un noslēgt vienošanos par īres līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā ,Dambja ielā 12, Jelgavā,
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
19.6.
Izskatot Gaļinas Kolkovas, personas kods 230767-10001, deklarētā dzīvesvieta
”Centrs 29” dz. 6, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 8.decembrī
saņemto iesniegumu par dzīvojamās telpas „Centrs 29” dz.6, Lielplatonē, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, īres līguma termiņa pagarināšanu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Gaļinu Kolkovu, personas kods 230767-10001, 2010.gada
1.janvārī noslēgtā dzīvojamās telpas „Centrs 29” dz.6, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kopējā platība 52.00 m2, īres līguma
termiņu uz vienu gadu.
2. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt
vienošanos par grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā.
20.§
Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (A.Babris,
Valgundes p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Andreja Babra, personas kods 270263-10008, deklarētā dzīvesvieta Celtnieku
iela 41-4, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, iesniegumu par īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otro daļu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Andreju Babri 2007.gada 20.septemrī noslēgtā dienesta
dzīvojamās telpas Celtnieku ielā 41-4, Valgunde, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, īres līguma Nr.1 termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt vienošanos
par grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
21.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. V.Savičs, Kalnciema p.; 2.
V.Krastiņa, Kalnciema p.; 3. E.Platenbergs, Platones p.)

(Z.Caune, S.Viniarska)
21.1.
Izskatot Rutas Savičas, deklarētā dzīvesvieta Draudzības iela 6, dz.72, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, LV-3016, 2010.gada 8.oktobra iesniegumu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu Viktoram Savičam, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu un LR Ministru
kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Anulēt ziņas par Viktora Saviča, personas kods 250759 – 10078, deklarēto dzīvesvietu
Draudzības ielā 6, dz.72, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, LV-3016.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
m mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
21.2.
Izskatot Ģirta Krastiņa, deklarētā dzīvesvieta Jaunības iela 1, dz.28, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, LV-3016, 2010.gada 27.oktobra iesniegumu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu Valentīnai Krastiņai un Janai Krastiņai, pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu
un LR Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Anulēt ziņas par Valentīnas Krastiņas, personas kods 101047 – 10074, deklarēto
dzīvesvietu Jaunības ielā 1, dz.28, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, LV-3016.
2. Anulēt ziņas par Janas Krastiņas, personas kods 170581 – 10060, deklarēto
dzīvesvietu Jaunības ielā 1, dz.28, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, LV-3016.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu, lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
m mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
21.3.
Izskatot Elmāra Alberta Platenberga, deklarētā dzīvesvieta „Lielstrauti”, Platones pagasts,
Jelgavas novads, 2010.gada 15.oktobra iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Harijam Platenbergam, pamatojoties uz dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu,
4. panta pirmo daļu un 12. panta pirmās daļas 2. Punktu, LR Ministru kabineta 2003.gada
1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta

Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Anulēt ziņas par Harija Platenberga, personas kods 110756 – 10123, deklarēto
dzīvesvietu „Lielstrauti”, Platones pagasts, Jelgavas novads.
Saskaņā ar dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta sesto daļu, lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
22.§
Par īres maksas noteikšanu un dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu
(Valgundes p)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Lai sakārtotu īres attiecību nodibināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta
otro daļu, 9.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Noteikt īres maksu par 1m2 mēnesī pašvaldības dzīvokļiem dzīvojamās mājās:
1.1. Celtnieku iela 41, Valgunde, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0,10;
1.2. „Kalnciemi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0,10;
1.3. „Robeţnieki”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.10;
1.4. „Strēlnieki”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.10;
1.5. „Kalnciema skola”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.10;
1.6. „Ārsta māja”, Tīreļi, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.07;
1.7. „Jaunā skola”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.05;
1.8. Mehanizatoru iela 3, Vītoliņi, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.05;
1.9. „Austrumi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.02;
1.10. „Jaunērgļi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.02;
1.11. „Puriņas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
– Ls 0.02.
2. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus ar
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem.
3. Dzīvojamās telpas īres līguma nenoslēgšanas gadījumā brīdināt iedzīvotājus par
dzīvojamo telpu atbrīvošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.
23.§
Par īres maksas samazināšanu (V.Valdmane, Vilces p.)
(Z.Caune, S.Viniarska, I.Vītola, Dz.Lagzdiņš, S.Kalvāne)
Izskatot Valdas Valdmanes, personas kods 051065 - 10037, 2010.gada 15.novembra
iesniegumu par īres maksas pārrēķināšanu sakarā ar remonta veikšanu dzīvoklī Austrumu iela
17 - 4, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, 2010.gada 26.novembra apsekošanas aktu un

iesniegtos izdevuma dokumentus, pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 40. panta
ceturto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – 2 (Ilze Vītola, Vitālijs Jakovels), nolemj:
1. Samazināt Valdai Valdmanei īres maksu par dzīvokli Austrumu iela 17- 4,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, sākot ar 2011.gada 1. janvāri, par summu Ls
187,20 atbilstoši spēkā esošajiem īres tarifiem, pamatojoties uz to, ka dzīvokļa
kapitālajā remontā tika ieguldīti personīgie līdzekļi.
2. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt vienošanos par
īres maksas samazināšanu.
24.§
Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība, Vilces p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot biedrības „Vilces attīstības centrs” 2010.gada 4.novembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt telpas biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai "Vilces attīstības centrs", reģistrācijas Nr.40008114762,
juridiskā adrese „Ziedkalnes 1”- 6, Mūrmuiţa, Vilces pagasts, Jelgavas
novads, LV-3026, telpu 18,5 m2 platībā un koplietošanas telpas, kas atrodas
dzīvoklī Austrumu ielā 5-9, Vilces pagastā, Jelgavas novadā. Telpu
izmantošanas mērķis: sabiedrisko aktivitāšu (kultūras un izglītības)
organizēšana un norises vieta Vilces pagasta iedzīvotājiem.
2. Telpas iznomāt līdz 2020.gada 31.decembrim. Telpas nomas maksa Ls1,00
(viens lats) bez PVN gadā.
3. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot nedzīvojamās telpas nomas
līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
25.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Pārejas punkts, Elejas p.; 2.
Ūdensrozes, Valgundes p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
25.1. (Jautājums tiek izskatīts kā pēdējais – pēc 46.jautājuma.)
25.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Ūdensrozes”, kadastra Nr.5486 002 0405, Valgundes
pagastā, Jelgavas novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atsavināt nekustamo īpašumu "Ūdensrozes", kadastra Nr.5486 002 0405, kas
sastāv no zemesgabala 0.33 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un 2
palīgēkas, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, izsoles sākumcena Ls 26200,(divdesmit seši tūkstoši divi simti latu).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ūdensrozes”, kadastra Nr.5486 002 0405, izsoles
noteikumus.
26.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu ("Jūras paradīze", Līvbērzes p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Birutas Kairišas, personas kods 170248-10018, deklarētā dzīvesvieta Jelgavas
iela 18-1, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 17.maija iesniegumu par nekustamā
īpašuma - zemes gabala „Jūras paradīze”, kadastra Nr.5462 009 0115, atsavināšanu, ņemot
vērā, ka ēkas, kas atrodas uz zemesgabala, nav nostiprinātas zemesgrāmatā uz Birutas
Kairišas vārda, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu un
8.punktu, 5.panta pirmo daļu un ceturto daļu , 44.panta ceturto daļu, Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 18.panta
pirmo daļu, 19.panta trešo daļu , novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neatsavināt zemes gabalu „Jūras paradīze”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5462 009 0115, platība 0,2154 ha.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV – 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
27.§
Par atzinuma sniegšanu Ministru kabineta noteikumu projektiem
(Z.Caune, I.Baumane)
Izskatot 2010.gada 13.novembra LR Vides ministrijas vēstuli Nr.3-07-1/4341,
2010.gada 15.novembrī reģistrētu Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.3-12/1534, kurā lūgts
atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12.panta ceturtajai daļai sniegt
atzinumu par šādiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:
1. Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 „Noteikumi
par dabas liegumiem”;
2. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 „Dabas
lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
Noteikumu projekti sagatavoti, lai precizējot Eiropas Savienības (ES) nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000 teritorijas) robeţas, novērstu pret Latviju uzsāktās
Eiropas Komisijas (EK) pārkāpuma procedūras ietvaros norādītos pārkāpumus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12.panta ceturto daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra

Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Sniegt pozitīvu atzinumu Ministru kabineta noteikumu projektiem:
1. Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212
„Noteikumi par dabas liegumiem”;
2. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326
„Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”.
28.§
Par dabas lieguma "Līvbērzes liekņa" paplašināšanu
(Z.Caune, I.Baumane)
Izskatot sabiedriskās organizācijas „Dabas aizsardzības fonds” priekšlikumu par dabas
lieguma „Līvbērzes liekņa” paplašināšanu Jelgavas novada Līvbērzes pagasta teritorijā
saskaņā ar zemes robeţu skici par 63,8 ha, no tiem 50,6 ha Jelgavas novada pašvaldībai
piekrītošās meţa zemēs, kadastra apzīmējums 56620030136, lai palielinātu dabas lieguma
nozīmi reģiona pārmitro meţu un ar tiem saistīto augu un dzīvnieku sugu populāciju
saglabāšanā, kā arī lai nodrošinātu buferjoslu īpaši aizsargājamām putnu sugām, pamatojoties
uz likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12.panta ceturto daļu, 1999.gada
15.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.49. punktu
(63.pielikums), novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars
Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atbalstīt dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” paplašināšanu pašvaldības īpašumā ar
kadastra apzīmējumu 56620030136 par 50,6 ha saskaņā ar zemes robeţu skici,
teritorijā pieļaujot izlases un kopšanas cirtes.
2. Lēmumu publicēt laikrakstā „Jelgavas novada ziņas”, izlikt redzamā vietā pašvaldības
ēkā un Līvbērzes pagasta pārvaldē un ievietot Jelgavas novada mājas lapā internetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai.
29.§
Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma un Noteikumu Nr.1
„Autoceļu fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
(Z.Caune, S.Viniarska)
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu, Ministru kabineta
2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudţeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt:
1.1. Jelgavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu;
1.2. Jelgavas novada pašvaldības autoceļu fonda Noteikumus Nr.1 „Autoceļu
fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtība”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.

30.§
Par izcenojumu ceļu un ielu attīrīšanai no sniega
(Z.Caune, S.Viniarska, J.Kapcjuhs, A.Strupulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d apakšpunktu un izvērtējot
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Glūdas komunālā saimniecība”, SIA „Kalnciema nami”,
SIA „Staļģenes komunālais dienests”, SIA „Palīgs L” un SIA „Apsaimniekošanas serviss”
iesniegtos finanšu aprēķinus ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai ziemas periodā, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt izcenojumu SIA „Glūdas komunālā saimniecība”, SIA „Kalnciema nami”,
SIA „Staļģenes komunālais dienests”, SIA „Palīgs L” un SIA „Apsaimniekošanas
serviss” sniegtajiem pakalpojumiem par viena kilometra ceļa un ielas attīrīšanu no
sniega Jelgavas novada pašvaldības teritorijā - Ls 6,50 (seši lati, 50 sant.) (bez
PVN).
2. Izcenojums piemērojams šādiem maršrutiem/ceļiem:
2.1.
SIA „Glūdas komunālā saimniecība” daļā Glūdas pagastā ar kopējo
ielu un ceļu garumu 60km (1.pielikums);
2.2.
SIA „Kalnciema nami” Kalnciema pagastā ar kopējo ielu un ceļu
garumu 44,08km;
2.3.
SIA „Palīgs L” Līvbērzes pagastā ar kopējo ielu un ceļu garumu
128km;
2.4.
SIA „Staļģenes komunālais dienests” Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo
ielu un ceļu garumu 90,44km;
2.5.
SIA „Apsaimniekošanas serviss” Elejas pagastā ar kopējo ielu un ceļu
garumu 73km.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Romānovam noslēgt līgumus ar
pašvaldības kapitālsabiedrībām par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai ziemas
periodā.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
31.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju
(Z.Caune, S.Viniarska, U.Reinbergs, J.Kalviņš, S.Kalvāne)
Izvērtējot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Glūdas komunālā saimniecība”, SIA
„Kalnciema nami”, Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pašvaldības SIA „Staļģenes komunālais
dienests”, SIA „Palīgs L” un SIA „Apsaimniekošanas serviss” darbību un ņemot vērā SIA
„Konsorts” izstrādāto finanšu ekonomisko pamatojumu projektam „Jelgavas novada
komunāltehnikās saimniecības izveide un uzturēšana”, kā arī pamatojoties uz Komerclikuma
335.panta ceturto, piekto un sesto daļu, 338.pantu, 339.pantu, 340.pantu, 341.pantu un
343.pantu, likuma Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 107.panta
ceturto daļu un 110.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Reorganizēt, apvienojot pašvaldības kapitālsabiedrības, iegūstošajai sabiedrībai
SIA „Glūdas komunālā saimniecība” pievienojot SIA „Kalnciema nami”, Jelgavas
rajona Jaunsvirlaukas pašvaldības SIA „Staļģenes komunālais dienests”, SIA
„Palīgs L” un SIA „Apsaimniekošanas serviss”.
2. Noteikt pārejas periodu līdz 2011.gada 1.jūlijam.
3. Pārejas perioda laikā uzdot Valdim Buividaitim un Sandrai Viniarskai nodrošināt :
3.1. visas nepieciešamās darbības saistībā ar reorganizācijas ietvaros minēto
pašvaldības kapitālsabiedrību apvienošanu un nepieciešamo grozījumu
izdarīšanu iegūstošās kapitālsabiedrības statūtos,
3.2.
sadarbībā ar Pašvaldības Finanšu nodaļu līdz 2011.gada 1.februārim
nodrošināt Reorganizācijas līguma, Reorganizācijas prospekta un Revidenta
atzinuma sagatavošanu;
3.3.
nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistra
iestādē izmaiņu veikšanai.
4. Pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Romānovam sadarbībā ar Pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālistu nodrošināt reorganizētās Pašvaldības
kapitālsabiedrības vadītāja kandidatūras konkursa norisi, sludinājumu izvietošanu
ar Pašvaldības interneta mājas lapas www.jelgavasnovads.lv un citu masu mēdiju
starpniecību .
32.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Sesavas p.)
(Z.Caune, S.Kalvāne)
32.1.
Izskatot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja O.Brieţa iesniegumu, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Dzēst Malvīnei Birkertei nekustamā īpašuma „Atpūtas”, kadastra numurs
54960050038, nodokļa parādu uz 2010.gada 22.decembri Ls 7.98 un kavējuma naudu
Ls 6.29 apmērā.
2. Dzēst Jānim Lībertam, personas kods 070843-10016, nekustamā īpašuma „pašvaldības
zeme”, kadastra numurs 54960020117, parādu uz 2010.gada 22.decembri Ls 1.83 un
kavējuma naudu Ls 1.83 apmērā.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
32.2.
Izskatot Sesavas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes Guntas Kravales 2010.gada
8.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis
Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un kavējuma naudu sekojošām fiziskām
personām - nodokļu maksātājām:
1. Elgai Macijevskai, personas kods 270931-10022, Ls 112.56 apmērā, tai skaitā
nekustamā īpašuma nodoklis Ls 55.93, kavējuma nauda Ls 56.63, par nomas
lietošanā nodoto zemes vienību „Apškalni”, kadastra Nr. 5474 002 0029;

2. Andrim Karlsonam, Ls 8.54 apmērā, tai skaitā nekustamā īpašuma nodoklis Ls
5.25, kavējuma nauda Ls 3.29, par nomas lietošanā nodoto zemes vienību
„Mucenieki”, kadastra Nr. 5474 010 0050;
3. Ţannai Kolosovai, personas kods 050771-10017, Ls 9.23 apmērā, tai skaitā
nekustamā īpašuma nodoklis Ls 4.27, kavējuma nauda Ls 4.96, par nomas
lietošanā nodoto zemes vienību „Lielsesava n 2”, kadastra Nr. 5474 012 1001;
4. Česlovai Kopačai, personas kods 170542-10021, Ls 14.09 apmērā, tai skaitā
nekustamā īpašuma nodoklis Ls 6.50, kavējuma nauda Ls 7.59, par nomas
lietošanā nodoto zemes vienību „Pazari 4”, kadastra Nr. 5474 007 1011;
5. Vitautam Lavrinovičam, personas kods 291154-10026, Ls 61.29 apmērā, tai
skaitā nekustamā īpašuma nodoklis Ls 30.55, kavējuma nauda Ls 30.74, par
nomas lietošanā nodoto zemes vienību „Čersi”, kadastra Nr. 5474 007 1113;
6. Ivanam Godļevskim, personas kods 010233-10015, Ls 8.80 apmērā, tai skaitā
nekustamā īpašuma nodoklis Ls 4.40, kavējuma nauda Ls 4.40, par nomas
lietošanā nodoto zemes vienību „Siltumnīca n”, kadastra Nr. 5474 010 1012.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
33.§
Par komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu (Zaļenieku p.)
(Z.Caune, S.Kalvāne)
Izskatot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja O.Brieţa iesniegumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Dzēst Valentīnai Baharevai, personas kods 260435-10007, komunālo pakalpojumu
parādu Ls 36.72 apmērā.
2. Dzēst Andrim Kalniņam, personas kods 180168-10004, komunālo pakalpojumu
parādu Ls 98.88 apmērā.
3. Dzēst Zigmundam Stūrītim, personas kods 300160-10017, komunālo pakalpojumu
parādu Ls 411.68 apmērā.

34.§
Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
(Z.Caune, S.Kalvāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16.pantu,17.pantu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi 10.02.2010.saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budţetu”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.

35.§
Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības
apstiprināšanu
(Z.Caune, S.Kalvāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 13.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtību.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Jelgavas novada domes 2010.gada 24.februāra sēdes
protokolu Nr.3, 28§ apstiprināto Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas
nolikumu.
3. Jelgavas novada pašvaldības struktūrvienību, iestāţu un komisiju vadītājiem
nodrošināt pakļautībā esošo amatpersonu un darbinieku iepazīstināšanu ar Jelgavas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtību.
36.§
Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas reorganizācijas atlikšanu un izmaiņām
Izglītības iestāžu optimizācijas plānā
(Z.Caune, G.Avotiņa)
Tā kā nav stājies spēkā normatīvais regulējums, kas nosaka pašvaldību savstarpējo
norēķinu kārtību par skolēniem, kuri mācās profesionālās izglītības programmās pašvaldību
izglītības iestādēs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atlikt Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas reorganizāciju - Zaļenieku
konsultāciju centra apvienošanu ar Zaļenieku arodvidusskolu, līdz 2012.gada
1.septembrim.
2. Veikt atbilstošas korekcijas Jelgavas novada pašvaldības Izglītības iestāţu
optimizācijas plānā.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes
vadītāja Ginta Avotiņa.
37.§
Par Staļģenes bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu
(Z.Caune, G.Avotiņa)
Lai atbalstītu darbu ar jaunatni, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta
1.punktu, 15.panta 4.punktu un Jaunatnes likuma 5.panta 2.daļas 4.punktu un 7.daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra

Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības Staļģenes bērnu un jauniešu izglītības un
iniciatīvu centra nolikumu.
38.§
Par Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
(Z.Caune, G.Avotiņa)
Lai atbalstītu darbu ar jaunatni, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta
pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu, otrās daļas 2. punktu, 4. punktu, septīto daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izveidot Jelgavas novada pašvaldības Elejas bērnu un jauniešu izglītības un
iniciatīvu centru, juridiskā adrese- Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3023.
2. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam L.Koindţi-Ogli nodrošināt
izveidotās Elejas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Elejas bērnu un jauniešu
izglītības un iniciatīvu centrs” darbu.
3. Apstiprināt Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra nolikumu.
4. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam L. Koindţi-Ogli nodrošināt Elejas
bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra reģistrēšanu Izglītības un
zinātnes ministrijas izglītības iestāţu reģistrā.
39.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (1. Līvbērzes p.); 2. Vārpa,
Līvbērzes p.; 3. Dorupe, Glūdas p.; 4. Platones p.)
(Z.Caune, A.Skubiļina)
39.1.
Pamatojoties uz 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.912
„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un
2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem 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"", novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam “Jelgavas novada Līvbērzes
ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām

LVL
401 451,38
331 778,00

Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts
Pašvaldības galvojums/ kredīts
ERAF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

49 766,70
282 011,30
0,00
69 673,38

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
N. p.
k.

Pasākums (projekta komponentes)

Daudzums un
mērvienība

1.

NAI rekonstrukcija (jaunu NAI izbūve esošo NAI vietā),
120 m3/dnn

1 kompl.

2.

Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija

1 kompl.

3.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana (t.sk. 25 m spiedvada un
1 KSS izbūve)

815 m

4.

Spiedvada un centrālo KSS rekonstrukcija

635 m

5.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

830 m

6.

Ūdenstorņa rekonstrukcija

1 gab.

4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA „Palīs L” iesniegtā projekta
„Jelgavas novada Līvbērzes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, galvot SIA
„Palīgs L” finansējumu 49 766,70 LVL [četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti
sešdesmit sešu lati un septiņdesmit santīmi] apmērā attiecināmo izmaksu segšanai un
69 673,38 LVL [sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati un trīsdesmit
astoņi santīmi] apmērā neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanai.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās
vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Akceptēt SIA „Palīgs L” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta
iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2. papilddokuments) un
projekta budţeta kopsavilkumam (iesnieguma 3. papilddokuments).
39.2.
Pamatojoties uz 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.912
„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un
2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem 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"", novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam “Jelgavas novada
Vārpas ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts
Pašvaldības galvojums/ kredīts
ERAF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
290 917,88
240 428,00
36 064,20
204 363,80
0,00
50 89,88

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
N. p.
k.

Pasākums (projekta komponentes)

Daudzums un
mērvienība

1.

Jaunu NAI izbūve (esošo nosēdaku vietā), 25 m3/dnn

2.

Spiedvada un jaunu KSS izbūve

220 m

3.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

170 m

4.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana

2050 m

5.

Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija

1 kompl.

6.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

1280 m

7.

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana

520 m

8.

Esošā urbuma rekonstrukcija

1

1 kompl.

kompl.

4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA „Palīs L” iesniegtā
projekta „Jelgavas novada Vārpas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanu, galvot SIA „Palīgs L” finansējumu 36 064,20 LVL [trīsdesmit seši
tūkstoši sešdesmit četri lati un divdesmit santīmi] apmērā attiecināmo izmaksu
segšanai un 50 489,88 LVL [piecdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi
lati un astoņdesmit astoņi santīmi] apmērā neattiecināmo izmaksu (PVN)
segšanai.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Akceptēt SIA „Palīgs L” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto
projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši
projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.
papilddokuments) un projekta budţeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.
papilddokuments).
39.3.
Pamatojoties uz 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.912
„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un
2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem 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"", novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam “Jelgavas novada Dorupes
ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts
Pašvaldības budţets/ kredīts
ERAF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
310 400,24
256 529,12
38 479,37
218 049,75
0,00
53 871,12

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
N. p.
k.

Pasākums (projekta komponentes)

Daudzums un
mērvienība

1.

Jaunu NAI izbūve, 30 m3/dnn (t.sk. esošo NAI demontāţa)

2.

KSS rekonstrukcija

3.

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve

4.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana

5.

Esošā urbuma rekonstrukcija

1 kompl.

6.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

2880 m

7.

Ūdenstorņa rekonstrukcija

1 gab.

1 kompl.
2 gab.
1 kompl.
800 m

4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA „Glūdas komunālā
saimniecība” iesniegtā projekta „Jelgavas novada Dorupes ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanu, galvot SIA „Glūdas komunālā saimniecība” finansējumu
38 479,37 LVL [trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi lati un
trīsdesmit septiņi santīmi] apmērā attiecināmo izmaksu segšanai un 53 871,12 LVL
[piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens lats divpadsmit santīmi
santīmi] apmērā neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanai.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās
vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

7. Akceptēt SIA „Glūdas komunālā saimniecība” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai
sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši
projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.
papilddokuments) un projekta budţeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.
papilddokuments).
39.4.
Pamatojoties uz 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.912
„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un
2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem 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"", novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis,
Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Jelgavas novada Platones ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts
Pašvaldības budţets/ kredīts
ERAF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
425 196,42
351 402,00
52 710,30
298 691,70
0,00
73 794,42

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
N. p.
k.

Pasākums (projekta komponentes)

Daudzums un
mērvienība

1.

Artēziskā urbuma Centrs rekonstrukcija 7 l/s

2.

Ūdens atdzelţošanas un atsāļošanas stacijas izbūve

3.

Ūdenstorņa rekonstrukcija V=99 m3

4.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

1 139 m

5.

Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve

1 101 m

6.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve BIO-60

1 kompl.

7.

Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija 7,6 m3/h

8.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (904 m) un spiedvadu
rekonstrukcija (550 m)

1 454 m

9.

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve

1 013 m

1 gab.
1 kompl.
1 gab.

1 gab.

4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA „Glūdas komunālā
saimniecība” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Jelgavas novada Platones ciemā” īstenošanu, galvot SIA „Glūdas komunālā
saimniecība” finansējumu 52 710,30 LVL (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti
desmit lati un trīsdesmit santīmi) apmērā attiecināmo izmaksu segšanai un 73 794,
42 LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri lati četrdesmit
divi santīmi) apmērā neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanai.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Akceptēt SIA „Glūdas komunālā saimniecība” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai
sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu
atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.
papilddokuments) un projekta budţeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.
papilddokuments).
40.§
Par atļauju turpināt būvniecību (1. Dorēni, Jaunsvirlaukas p.; 2. d/s Tērvete 130, Glūdas p.;
3. d/s Viesturi 80, Glūdas p.)
(Z.Caune, A.Ozols, V.Jakovels, Dz.Lagzdiņš, A.Jēgeris, A.Strupulis, L.Lonerte)
40.1.
Izskatot nekustamā īpašuma „Dorēni”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, zemes kadastra Nr. 54560010131, īpašnieces Aelitas Kraukles, personas kods
210769-10012, deklarētā adrese „Dorēni”, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads,
LV-3001, iesniegumu par atļauju saskaņot dīķa novietni, pamatojoties uz Būvniecības likuma
30.panta 5.punktu, LR Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” 5.1. nodaļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut saskaņot dīķa novietni nekustamajā īpašumā „Dorēni”, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības
būvvaldes prasībām, saskaņā ar Meliorācijas likumu un LR Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.261 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvniecības kārtība".
2. Noteikt dīķa novietnes saskaņošanas termiņu 9 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
40.2.
Izskatot nekustamā īpašuma d/s „Tērvete” Nr. 130, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
zemes kadastra Nr. 54520031120, īpašnieces Gaļinas Fominas, personas kods 240347-10016,
deklarētā adrese Uzvaras iela 3-25, Jelgava, LV-3000, iesniegumu par atļauju turpināt dārza
mājas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta
5.punktu, LR Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie

būvnoteikumi” 5.1. nodaļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut turpināt dārza mājas būvniecību nekustamajā īpašumā d/s „Tērvete” Nr.
130, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības
būvvaldes prasībām, saskaņā ar Būvniecības likumu un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
2. Noteikt būvprojekta izstrādes termiņu 9 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
40.3.
Izskatot nekustamā īpašuma d/s „Viesturi” Nr. 80, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
zemes kadastra Nr. 5452 003 0755, īpašnieces Olgas Rikovas, personas kods 280551-10013,
deklarētā adrese Loka maģistrāle 11-69, Jelgavā, LV-3000, iesniegumu par atļauju turpināt
dārza mājas un šķūņa būvprojekta izstrādi un izvērtējot Jelgavas novada domes rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
1. Jelgavas rajona arhitekta raţošanas grupa izstrādāja dārza mājas, saimniecības
ēkas un siltumnīcas būvprojektu, ko 1985. gada 20. jūnijā apstiprināja Jelgavas
rajona galvenais arhitekts un izsniedza būvatļauju Nr. 1029/163 (1985. gada 26.
jūnijā).
2. Būvatļauja netika savlaicīgi pagarināta un sakarā ar to, ka beidzies akceptētā
būvprojekta derīguma termiņš (divi gadi), Jelgavas novada būvvalde atkārtoti
akceptēja būvprojektu un 2010.gada 28.jūnijā izsniedza būvatļauju Nr. 62/2010
dārza mājas un saimniecības ēkas celtniecībai (Ministru kabineta noteikumu
Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p. 111).
4. Valsts Zemes dienests izstrādāja ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu, kur tika
konstatēts, ka dārza māja un šķūnis ir uzbūvēti neatbilstoši izstrādātajam
būvprojektam. Dārza māja uzbūvēta daļēji pārkāpjot apbūves līniju.
5. Jelgavas novada pašvaldības būvvalde 2010. gada 26. augustā sastādīja pārbaudes
aktu Nr. 31 par nelikumīgu šķūņa un dārza mājas būvniecību. 2010.gada 1.
septembrī ar pavadvēstuli Nr.16-5/10/70 pārbaudes aktu nodeva pašvaldības
policijai administratīvās lietvedības uzsākšanai.
6. Būvniecības likuma 30. panta 5. daļa nosaka, ka, ja būvinspektora konstatētos
pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, pašvaldība var lemt par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus
būvniecības turpināšanai, vai pieņemt lēmumu par būvniecības radīto seku
novēršanu (par būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu
u.tml.), bet 6. daļa nosaka, ka, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta,
pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būves radīto seku novēršanu, par būves vai tās
daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 3.,7.pantu, 13.
panta 1. daļu, 30. panta 6. daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie
būvnoteikumi” p. 171., 1711., 1712., novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Uldis Reinbergs, Aigars
Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Vitālijs Jakovels), nolemj:
1. Atļaut turpināt dārza mājas un šķūņa būvniecību nekustamajā īpašumā d/s
„Viesturi” Nr. 80, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, atbilstoši Jelgavas novada

pašvaldības būvvaldes prasībām, saskaņā ar Būvniecības likumu un LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
2. Uzlikt par pienākumu īpašniecei Olgai Rikovai izstrādāt dārza mājas būvprojektu,
nepārkāpjot noteikto būvlaidi un izstrādāt šķūņa būvprojekta izmaiņas.
3. Noteikt tehniskā projekta izstrādes termiņu 9 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
41.§
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
(Z.Caune, L.Čima, I.Savicka)
Pamatojoties uz Mārītes Viļumas, personas kods 120254-12852, iesniegumu, Jelgavas
novada pašvaldības Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisijas 2010.gada
21.novembra sēdes Nr.5 lēmumu, LR likuma „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā reţīmā cietušajiem” 2.pantu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt politiski represētās personas statusu:
1. Mārītei Viļumai, personas kods 120254-12852 , deklarētā
dzīvesvieta „Timaļas 2”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
LV–3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
42.§
Par zemes vienības atdalīšanu (Lāči, Platones p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Astras Jankovskas, deklarētā dzīvesvieta ”Lāči”, Platones pagasts, Jelgavas
novads, 2010.gada 30.novembra iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma pārejas
noteikumu 1.punktu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7.punktu,7. punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas maiņas kārtība” 16. un 17.punktu, likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta
1.daļas 3.punktam, 2.daļas, 4.daļas un Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgas, zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības „Lāči”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 54700020069, kopējā
platība 1.2 ha, zemes vienību 0.6 ha platībā .
2. Atdalāmajai zemes vienībai 0.6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lācēni”, Platones
pagasts, Jelgavas novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
3. Atdalīto zemes vienību „Lācēni” 0.6 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā.
4. Zemes vienībai „Lāči”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums
54700020069, uz kuras atrodas pašvaldībai nepiederošas ēkas, noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101) 0.6 ha platībā un noslēgt nomas pirmtiesību līgumu ar Astru
Jankovsku.
5. Zemes vienībām apstiprināt grafiski noteiktās platības.
6. Instrumentāli uzmērot zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
43.§
Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības statusa maiņu (Platones p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanai nodotos sarakstus,
ir konstatēts:
1) šajos sarakstos ir iekļauta zemes vienība, kura atrodas Jelgavas novada Platones
pagastā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0289, kas ir mākslīgi izveidota
ūdenskrātuve, tās robeţas noteiktas gan ciema teritorijā, gan ārpus, un zeme zem
ūdeņiem aizņem lielāko zemes vienības platību un tai ir tikai daļēja piekļuve;
2) Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „‟Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem‟‟, Platones pagasta teritorijas plānojuma
grafiskajā daļā „‟Perspektīvā izmantošana‟‟, gan ciema teritorijā, gan ārpus tās,
ūdenskrātuves pieguļošā teritorija ir klasificēta zem zemes izmantošanas veida kā
„‟dabas un apstādījumu teritorija‟‟ un „‟virszemes ūdeņu un rekreācijas teritorija‟‟.
Ņemot vērā, ka zemes vienība Platones pagastā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0289
pēc būtības nav nododama zemes reformas pabeigšanai un pamatojoties uz likuma „‟Par
pašvaldībām‟‟ 15.panta 13.punktu, likuma „‟Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‟‟ 3.panta 2.daļas 4.punktu, 4.1 panta 2.daļas 6.punktu,
2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu „‟Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi‟‟ 3.2.punktu, Jelgavas
novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „‟Par Jelgavas
novada teritorijas plānojumiem‟‟, Administratīvā procesa likuma 86.pantu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt zemes vienību- mākslīgo ūdenstilpi 22.2 ha platībā (apstiprinātā grafiskā
platība 19.6 ha), kas atrodas Jelgavas novadā, Platones pagastā ar kadastra
apzīmējumu 5470 003 0289, ka tā nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai, un ir
piekritīga Jelgavas novada pašvaldībai, saglabājot esošo nekustamā īpašuma lietošanas

mērķi: Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
(NĪLM kods 0302).
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0289, noteikt zemes vienības
statusu- starpgabals.
3. Atcelt Platones pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumā „‟Par Platones
pagasta pašvaldības lietošanā esošās un zemesgrāmatā neierakstītās zemes
izvērtēšanu‟‟ (protokols Nr.10. 7.§) 3.punkta 8.pielikumā ierakstu Nr.3
Zemes vienības
Apzīmējums kadastrā
Platība, ha
nosaukums
5470 003 0289
Platones ūdenskrātuve
19.6
4. Nosūtīt šī lēmuma izrakstu Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālai nodaļai un
Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijai.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
44.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu (Lauciņi,
Jaunsvirlaukas p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot SIA „‟Ģeometrs‟‟, licence Nr.228, 2010.gada 18.oktbrī izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Lauciņi‟‟ Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5456 008 0054 sadalei, pilnvarotās personas Vijas Ušviles (personas kods
120847-10067) 2010.gada 23.novembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, kā arī zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes ierīcības
likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.punktu un
Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes
2010.gada 18.oktobra lēmumu Nr.276/2010 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra
Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „‟Ģeometrs‟‟ izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „‟Lauciņi‟‟ Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr.5456
008 0054.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 008 0054 atdalītai - plānotai zemes
vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.2, platība – 20.8 ha, piešķirt nosaukumu
„Komplekss”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads un piešķirt zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101).
3. Zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība – 2.0 ha, saglabāt
nosaukumu „‟Lauciņi ‟‟, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
45.§
Par adreses piešķiršanu (TP, Glūdas p.)
(Z.Caune, S.Viniarska)
Izskatot AS “Sadales tīkls” 2010.gada 15.decembra vēstuli Nr.30RA0-04.03/2148
“Par adreses noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta
Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs,
Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi transformatoru apakšstacijas būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr.54520010217: Transformatora ēka TP-5149, Nākotne, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3040.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
46.§
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumā „Par
nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”
(Z.Caune, S.Viniarska)
Konstatējot kļūdu, Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumā „Par
nosaukuma adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols Nr.14, 5.§)
lēmumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.10.punktiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars
Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumā „‟Par
nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu‟‟ (protokols
Nr.14, 5.§):
5.3.punkta 3.apkšpunktu izteikt jaunā redakcijā:
„Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai 26.34 ha platībā adresi „‟Stacija Glūda‟‟,
Glūda, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0047,
nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

25.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Pārejas punkts, Elejas p.)
(Z.Caune, S.Viniarska, A.Jēgeris, J.Kalviņš, U.Reinbergs, L.Koindţi-Ogli)
25.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma "Pārejas punkts", Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra numurs 5448 006 0343, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, ņemot vērā,
ka nekustamā īpašuma „Pārejas punkts” 2010.gada 8.jūnija izsoli un 2010.gada 7.septembra
un 2.decembra atkārtotās izsoles uzskatāmas par nenotikušām, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām " 14.panta 2.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta
pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta trešo daļu,33.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Sandra Viniarska, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu "Pārejas punkts", kadastra numurs 5448 006 0343,
kas atrodas Elejas pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atkārtotā atklātā izsolē ar
lejupejošu soli.
2. Noteikt slepeno cenu.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Pārejas punkts", Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra numurs 5448 006 0343 izsoles noteikumus.

Sēde slēgta plkst.14.10.

Sēdes vadītājs, priekšsēdētājs

Z.Caune

Protokolēja

L.Zaremba

