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Sēdes vadītājs informē par sēdes darba kārtību un papildus darba kārtību (seši jautājumi +
7.Par plūdu radīto zaudējumu segšanu) un aicina apstiprināt.
Atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Līga Lonerte, Jānis Kapcjuhs, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, sēdes vadītāja Z.Caunes
ierosinājums tiek atbalstīts.

DARBA KĀRTĪBA
1. Pārskats par pašvaldības darbu 2009.gadā un laika periodā no 2010.gada
25.marta - 28.aprīlim
2. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projektu realizācijai
3. Par aizņēmuma ņemšanu ELGF projektu realizācijai

4. Par grozījumiem 2010.gada 24.marta lēmumā "Par dalību Lauku attīstības
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
5. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdes protokola
Nr.12, 40. § „Par piedalīšanos ELFLA LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursā”
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (1.O.,Gl;2.R.,Lp;3.C.,Pl; 4.G., Gl;
5.M.,El;
6.P.,
7.S.,8.P.,9.B.,10.M.;11.M.,12.M.;13.Z.;14.R.;15.T.;16.K.;
17.K.;18.P.,Gl)
7. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 10.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām
9. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
10. Par izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā
11. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 26.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr.2 „ Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
12. Par ģeoinformātikas inženiera (novada ĢIS datu bāzes uzturētāja) štata vietas
izveidošanu un saistošo noteikumu Nr.9 "Par būvvaldes sniedzamo maksas
pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M1:500 uzturēšanu
un izmantošanu” apstiprināšanu
13. Par adreses piešķiršanu (1.Transformatora ēka, Sesavas p.; 2.Skolas iela, Glūdas
p.; 3. G.B., Svētes p.)
14. Par atļauju dzīvojamās ēkas Lietuvas ielā 11, Elejā, nojaukšanai
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1.C. Kalnciema p.; 2.V., Lielplatones p.; 3.Vilces
p. 2 pers.; 4.S.V., Jaunsvirlaukas p.; 5.A.Z., Jaunsvirlaukas p.)
16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu (J.Z., Kalnciema p.)
17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu (L.K., Kalnciema p.)
18. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (A.D., Jaunsvirlaukas
p.)
19. Par autobusa atsavināšanu Par autobusa atsavināšanu (Vircavas p.p.)
20. Par īres līgumu laušanu un parāda dzēšanu (Vilces p.p.)
21. Par nedzīvojamo telpu nomu (1.b.Jaunsvirlaukas p.; 2.b.Zaļenieku p.; 3. I.P.,
Vircavas p.; 4. biedrība "Vaidelote", Zaļenieku p.)
22. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā (1.biedrība Zaļenieku p.; 2.
biedrība Vircavnieks, Vircavas p.)

23. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
24. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1.V., Līvb.; 2.K., L..; 3.C., Valg.; 4.D.,
Gl.; 5.S., Sv.; 6.SIA Econ, Zaļ.; 7.O. s, Jaunsv.; 8.D., Zaļ.; 9.V., Ses.; 10.SIA Vedgas,
Jaunsv.)
25. Par atteikumu izīrēt dzīvojamo platību
26. Par saistošo noteikumu Nr.3 "Par kārtība koku ciršanai ārpus meža zemēm
Jelgavas novada pašvaldības teritorijā"" izdošanu
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (J.Š., Valgundes p.)
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Vītoliņi, Vilces p.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
29. Par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem 2009.gada
30.decembra pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes
nomu” izdošanu”
Ziņotāji: Aldis Jēgeris
30. Par zemes iznomāšanu (1.b.Elejas p.; 2.b. Glūdas p.; 3. b."Svētes atpūta", Sv.; 4.
sab.org.Kaigi, Kalnc.; 5.b. Vilces p.; 6. b.Pumpuri, Sv.; 7. b.ideA, Plat.p.; 8.SIA
Vima1, Valg., b.Kamene, El.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
31. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. "Vanzāre", Valgundes p.; 2.N., Glūdas p.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
32. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Tērvetes sils, Zaļenieku p.; Lielā
iela, Kalnciema p.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
33. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves fondā
Ziņotāji: Sandra Viniarska
34. Par zemes īpašumu apvienošanu (1.N.V., Līvbērzes p.; 2.I.M., Valgundes p.; 3.
A.K., Līvbērzes p.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
35. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. A.A. Svētes p.; 2. A.Z.,
Zaļenieku p.; 3. A.V., Vircavas p.; 4. I.V.; 5. J.K., Valgundes p.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
36. Par SIA „Glūdas komunālā saimniecība” statūtkapitāla palielināšanu
Ziņotāji: Sandra Viniarska
37. Par saistošo noteikumu Nr.5 "Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klasēm vasaras periodā" apstiprināšanu
Ziņotāji: Sandra Viniarska
38. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par nedzīvojamo telpu nomu" izdošanu

Ziņotāji: Sandra Viniarska

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
39. Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība AGAPE)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
40. Par 24.03.2010. lēmuma atcelšanu (prot.Nr.4) (Glūdas pag.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
41. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Skolas iela, Glūdas p.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
42. Par pabalstu V.J. (Kalnciema p.)
Ziņotāji: Aldis Jēgeris
43. Par nodegušo dzīvojamo māju Vircavas pagastā
Ziņotāji: Ivars Romānovs
44. Par zemes iznomāšanu (b.Vircavnieks, Vircavas p.)
Ziņotāji: Sandra Viniarska
45. Par plūdu zaudējumu segšanu
Ziņotāji: Ziedonis Caune
1. §
Pārskats par pašvaldības darbu 2009.gadā un laika periodā no 2010.gada 25.marta 28.aprīlim
(Ivars Romānovs)
I.Romānovs sniedz pārskatu par paveikto laika posmā no novada izveidošanas (2009.gada
1.jūlija) līdz 31.decembrim un kārtējā atskaites periodā. Vispirms informē par iedzīvotāju
ienākumu nodokļa ieņēmumiem – tie ir saskaņā ar prognozi, noviržu nav (izpilde 98% no
plānotā). Par 2009.gadā paveikto (saskaņā ar sagatavoto prezentāciju) atzīst, ka tas bija
organizatorisko risinājumu gads. Izveidota jauna pašvaldības struktūra, kas visu laiku tiek
pilnveidota, izveidota novada komunālās saimniecības struktūra (pašlaik 5 SIA) ar mērķi par
vienas komunālās saimniecības izveidi – tas ir nākamo domes sēžu jautājums. Informē par
nodaļu uzdevumiem un paveikto.
Jautājumu (ierosinājumu) uzdod V.Jakovels – par iespēju šo informāciju ievietot novada
laikrakstā.
Atbildi sniedz I.Romānovs.
Atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Romānova pārskatu par pašvaldības darbu un
domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu laika periodā no 25.marta
līdz 28.aprīlim un
2009.gada 2.pusgadā..
2. §
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projektu realizācijai
(Līga Lonerte)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr. 196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
noslēgtiem līgumiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases ELFLA projekta „Valgundes novada
Tīreļu ciema Ceriņu, Vidus un Viršu ielu rekonstrukcija” realizācijai 2010.gadā
169400.00 LVL (Viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti lati un 00 santīmi)
apmērā ar Valsts Kases noteikto procentu likmi.
2. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases ELGF projekta „Vircavas pagasta
Tautas nama rekonstrukcija” realizācijai 2010.gadā 169400.00 LVL (Viens simts
sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti lati un 00 santīmi) apmērā ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi.
3. Aizņēmumu izņemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
4. Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz termiņu – 10 gadiem.
5. Par Aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu noteikt 2012.gada
1.janvāri.
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
3. §
Par aizņēmuma ņemšanu ELGF projektu realizācijai
( Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantu un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
noslēgtiem līgumiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases ELGF projekta „Elejas
pašvaldības ceļa Audruve-Staģi 2100 m posma grants seguma rekonstrukcija”
realizācijai 2010. gadā 80064.72 LVL (Astoņdesmit tūkstoši sešdesmit četri
lati un 72 santīmi) apmērā ar Valsts Kases noteikto procentu likmi.
2. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases ELGF projekta „Autoceļu „Upes
iela” un” Čivuļi –Mednieki” rekonstrukcija” realizācijai 2010.gadā 398824.45
LVL (Trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit četri lati un
45.santīmi) apmērā ar Valsts Kases noteikto procentu likmi.
3. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases ELGF projekta „Autoceļu
Ziedkalne-Tīļēni un Kalnroze - Augstkalne rekonstrukcija Vilces pagastā ”
realizācijai 2010.gadā 90334.71LVL (Deviņdesmit tūkstoši trīs simti
trīsdesmit četri lati un 71.santīms) apmērā ar Valsts Kases noteikto procentu
likmi.

4. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases ELGF projekta „Ceļa Nr.
30”Beiku ceļš – Beikas rekonstrukcija” realizācijai 2010.gadā 57208.02 LVL
(Piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņi lati un 02 santīmi) apmērā ar
Valsts Kases noteikto procentu likmi.
5. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases ELGF projekta „Jelgavas rajona
Zaļenieku pagasta ceļa P95-Baloži (3.40-3.65 km) un (4.5-5.4 km)
rekonstrukcija” realizācijai 2010.gadā 48632.50 LVL (četrdesmit astoņi
tūkstoši seši simti trīsdesmit divi lati un 50 santīmi) apmērā ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi.
6. Aizņēmumu izņemt latos vai ekvivalentā valūtā Eiro.
7. Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz termiņu – 10 gadiem.
8. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu noteikt sākot ar 2012.gada
1.janvāri.
9. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
4. §
Par grozījumiem 2010.gada 24.marta lēmumā "Par dalību Lauku attīstības
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Ziņotāji: Līga Lonerte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 24.marta lēmumā Nr.29 ”Par dalību Lauku attīstības
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (sēdes protokols Nr.4; 29§) :
1.1.Papildināt 1.punktu ar 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā: „Nākotnes kultūras
nama labiekārtošana”;
1.2.Papildināt 1.punktu ar 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „Brīvā laika
aktivitāšu veicināšana un dažādošana Jelgavas novada iedzīvotājiem”
1.3.Lēmuma 2.punktā tekstu „Projektu apstiprināšanas gadījumā garantēt
pašvaldības līdzfinansējumu 25 % apmērā no projektu attiecināmām
izmaksām (neieskaitot PVN) aizstāt ar tekstu„Projekta īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apmērs 117983.48 Ls. Projekta realizācijai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
5. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdes protokola
Nr.12, 40. § „Par piedalīšanos ELFLA LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursā”
Ziņotāji: Anita Skubiļina

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
2010.gada 22.marta vēstuli Nr.1-10/296
un finanšu resursu izvērtējumu projektu
pieteikumiem Nr.10-06-L32100-000045 „Atpūtas vietas izveide Zaļenieku pagastā”, Nr.1006-L32100-000051 „Līvbērzes pagasta Skolas ielas rekonstrukcija”, Nr. 10-06-L32100000065 „Atpūtas zonas izveide Platones pagastā”, Nr.10-06-L32100-000067 „Platones
pagasta saieta nama izveide Lielvircavas muižā”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1.

Izslēgt no Jelgavas novada domes sēdes 2010.gada 27.janvāra lēmuma Nr.40 „Par
piedalīšanos ELFLA LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projektu konkursā” (sēdes protokols Nr.12, 40.§):
1.1. 40.9.punktu par projekta „Atpūtas vietas izveide Zaļenieku pagastā”
īstenošanu;
1.2. 40.6.punktu par projekta „Līvbērzes pagasta Skolas ielas rekonstrukcija”
īstenošanu;
1.3. 40.12.punktu par projekta „Platones pagasta saieta nama izveide Lielvircavas
muižā” īstenošanu;
1.4. 40.13.punktu par projekta „Atpūtas zonas izveide Platones pagastā”
īstenošanu.

2. Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē atsaukt projekta pieteikumus:
2.1. Nr.10-06-L32100-000045 „Atpūtas vietas izveide Zaļenieku pagastā”;
2.2. Nr.10-06-L32100-000051 „Līvbērzes pagasta Skolas ielas rekonstrukcija”;
2.3. Nr.10-06-L32100-000065 „Atpūtas zonas izveide Platones pagastā”;
2.4. Nr.10-06-L32100-000067 „Platones pagasta saieta nama izveide Lielvircavas
muižā”.
6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
(1.Ozoliņš,Gl;2.Ramiņa,Lp;3.Cirmane,Pl; 4.Grinevičs,Gl; 5.Martinaitis,El; 6.Puiķe,
7.Sauka,8.Peipiņa,9.Baslika,10.Mušķis;11.Millers,12.Melne;13.Zariņa;14.Ramans;
15.Tupoļeva; 16.Kravale; 17.Kovaļa; 18.Putra,Glūdas p.)
( Sandra Kalvāne)
6.1.
Izskatot R.O., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Lielā iela 3-15, Jelgava,
politiski represētās personas apliecība Nr.0900870, 2010.gada 24.marta iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt R.O. kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Siliņi” Nr.111,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 031 539, 0,142 ha platībā, nodokļa
summu par 50%.
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.

6.2.
Izskatot V.R., deklarētā dzīvesvieta Pīlādžu 18, Piņķi, Babītes novads, LV - 2107,
represētas personas apliecība Nr. 8001473, 2010.gada 4. februāra iesniegumu par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’
5.panta otro daļu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 15.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt V.R. kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ‘’Jaunpriedes’’,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5460 003 0009, 5460 003 0010, nodokļa
summu par 50%.
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 19, LV- 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.3.
Izskatot Z.C., deklarētā dzīvesvieta „Dainas”, dz.15, Platone, Platones pagasts,
Jelgavas novads, represētas personas apliecība Nr.5400178 2009.gada 12.marta iesniegumu
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
15.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka,
Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt Z.C., personas kods ***, kā politiski represētai personai, nekustamā
īpašuma “Dainas”, dz.15, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodokļa summu par
50%.
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 19, LV3001, viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.4.
Izskatot V.G., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Aspazijas iela 23 – 41, Jelgava,
politiski represētas personas apliecība Nr. 900022, 2010.gada 25.februāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt V.G., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Straume”
Nr.88, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 030 185, 0.068 ha platībā,
nodokļa summu par 50%.
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.
6.5.
Izskatot V.S.P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „Smēdes”, Vilces pagasts,
Jelgavas novads, represētas personas apliecība Nr.***, 2010.gada 6.aprīļa iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt V.S.P., kā politiski represētai personai, nekustamā nodokļa summu par
50%:
1. par nekustamo īpašumu ‘’Purvi”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā - par zemi zemes vienības kadastra apzīmējums 5490 003 0202 (platība 1.37 ha);
2. par nekustamo īpašumu ‘’Lielķēteles”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra numurs 5490 003 0016 (23.31 ha):
2.1. par zemi - zemes vienības kadastra apzīmējums 5490 003 0059 (platība
1.04 ha) un individuālo dzīvojamo māju –ar kadastra apzīmējumu 5490 003
0059 001.
2.2. par zemi - zemes vienības kadastra apzīmējums 5490 003 0165 (platība
1.31 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.
6.6.
Izskatot V.S.P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „Smēdes”, Vilces pagasts,
Jelgavas novads, represētas personas apliecība Nr.5400044, 2010.gada 6.aprīļa iesniegumu
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
15.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,
Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis
Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt V.S.P., kā politiski represētai personai, nekustamā nodokļa summu par
50%:
1. par nekustamo īpašumu ‘’Purvi”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā - par zemi zemes vienības kadastra apzīmējums 5490 003 0202 (platība 1.37 ha);
2. par nekustamo īpašumu ‘’Lielķēteles”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra numurs 5490 003 0016 (23.31 ha):
2.1. par zemi - zemes vienības kadastra apzīmējums 5490 003 0059 (platība
1.04 ha) un individuālo dzīvojamo māju –ar kadastra apzīmējumu 5490 003
0059 001.
2.2. par zemi - zemes vienības kadastra apzīmējums 5490 003 0165 (platība
1.31 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.

6.7.
Izskatot R.J.S., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Aspazijas iela 29 – 15,
Jelgava, politiski represētas personas apliecības Nr. ***, 2010.gada 27.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt J.Z., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Siliņi” Nr.168,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 031 579 0,069 ha platībā, nodokļa
summu par 50%.
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.
6.8.
Izskatot A.P. personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Garozas iela 24 - 29, Jelgava,
politiski represētas personas apliecība Nr. ***, 2010.gada 22.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt A.P., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Tērvete”
Nr.122, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 030 377, 0.069 ha platībā,
nodokļa summu par 50%.
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.
6.9.
Izskatot R.B., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Loka maģistrāle 7-8, Jelgava,
politiski represētas personas apliecības Nr. 900239, 2010.gada 25.janvāra iesniegumu Glūdas
pagasta pārvaldē par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka,
Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt R.B., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Straume” Nr.9,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 031 190, 0,089 ha platībā, nodokļa
summu par 50%.
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.
6.10.
Izskatot V.M., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Sudrabu Edžus iela 11 – 51,
Jelgava, politiski represētās personas apliecības Nr. ***, 2010.gada 25.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt V.M., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Siliņi” Nr.143,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 030 262, 0.067 ha platībā, nodokļa
summu par 50%.
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.
6.11.
Izskatot R.V.M., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Svētes iela 28 – 11,
Jelgava, politiski represētas personas apliecības Nr. ***, 2010.gada 27.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt R.V.M., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Mežvidi”
Nr.52, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 031 651 0.061 ha platībā,
nodokļa summu par 50%.
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.
6.12.
Izskatot A.M., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta, Stadiona iela 7, Ozolnieki,
Ozolnieku nov., politiski represētas personas apliecības Nr. ***, 2010.gada 15.janvāra
iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka,
Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Samazināt A.M., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Bajāri”, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 070 006, 5,400 ha platībā, nodokļu summu par
50%.
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.
6.13.
Izskatot V.Z., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta, Strazdu iela Nr.1, Glūdas
pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, politiski represētas personas apliecības Nr. ***,
2010.gada 28.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties
uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Samazināt V.Z., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma Strazdu ielā Nr.1,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 040 205, 0,253 ha platībā, nodokļa
summu par 50%.
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.
6.14.
Izskatot K.R., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta, ,,Jasmīni”, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3040, politiski represētas personas apliecības Nr. ***, 2010.gada
15.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma
,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Samazināt K.R., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Jasmīni”,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 040 138, 1,620 ha platībā, nodokļu
summu par 50%.
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.
6.15.
Izskatot I.T., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Nameja iela 2-3, Jelgava,
politiski represētas personas apliecība Nr. ***, 2009.gada 23.decembra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,

novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt I.T., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Siliņi” Nr.180,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 031 590, 0,064 ha platībā, nodokļu
summu par 50%.
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.
6.16.
Izskatot S.K., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Vecais ceļš 32 -27, Jelgava,
politiski represētas personas apliecības Nr.***, 2010.gada 25.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt S.K., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma ,,Tērvete”
Nr.166, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 031 156, 0,061 ha platībā,
nodokļu summu par 50%.
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.
6.17.
Izskatot T.K., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Garozas iela 32 -44, Jelgava,
politiski represētas personas apliecības Nr. ***, 2010.gada 25.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt T.K., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma Tērvete Nr.39,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 031 045, 0,090 ha platībā, nodokļu
summu par 50%.
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.
6.18.

Izskatot E.P., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Tomsona iela Nr.5, Glūdas
pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, politiski represētas personas apliecības Nr. ***,
2010.gada 15.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties
uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Samazināt E.P., kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma Tomsona ielā
Nr.5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54 520 040 165, 2.839 ha platībā,
nekustamā īpašuma ,,Uplejas”, kadastra numurs 54520040253, 1.780 ha platībā un nekustamā
īpašuma ,,Veldzes”, kadastra numurs 54520040254, 0,640 ha platībā, nodokļu summu par
50%.
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.
7. §
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 10.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
(Sandra Kalvāne)
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 10.02.2010.saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
8. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām
(Dace Vācere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 2009.gada
10.novembra MK noteikumi Nr.1310 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra
noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā", novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis

Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Elejas Kamene” piedalīšanos Lauku attīstības programmas
(2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Bērnu rotaļu un sporta
laukuma aprīkošana”. Projekta kopējās izmaksas LVL 14 000 (Četrpadsmit
tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (viens
tūkstotis četri simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
2. Atbalstīt biedrības „Valgundes novada attīstība” piedalīšanos Lauku attīstības
programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Sportosim veselīgi un
aktīvi”. Projekta kopējās izmaksas LVL 4500 (Četri tūkstoši pieci simti lati).
Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 450 (Četri simti
piecdesmit lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Atbalstīt biedrības „Vilces attīstības centrs” piedalīšanos Lauku attīstības
programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Futbola laukuma izveide
Vilces pagastā”. Projekta kopējās izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit tūkstoši lati).
Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens tūkstotis
četri simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Atbalstīt biedrības „Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu centrs –
VAIDELOTE” piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013.gads)
„Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”,
iesniedzot projektu „Tehniskais nodrošinājums aktivitāšu dažādošanai”. Projekta
kopējās izmaksas LVL 6000 (Seši tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas gadījumā
līdzfinansējumu LVL 600 ( Seši simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta
līdzekļiem.
5. Atbalstīt biedrības „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi”” piedalīšanos Lauku
attīstības programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Tinu tautas
vācelīti - kultūras mantojuma aktivitāšu veicināšanai Jaunsvirlaukas pagastā”.
Projekta kopējās izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit tūkstoši lati). Projekta
apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens tūkstotis četri simti
lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem .
6. Atbalstīt biedrības „Attīstības centrs –Bērzes krasti” piedalīšanos Lauku attīstības
programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Sportisko aktivitāšu
pieejamības un dažādības veicināšana Līvbērzes pagasta iedzīvotājiem ”. Projekta
kopējās izmaksas LVL 8850 (Astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati). Projekta
apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 885 (astoņi simti astoņdesmit pieci
lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem .
7. Atbalstīt biedrības „Kalnciema pilsētas sabiedriskai organizācijai ”Kaigi””
piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas
īstenošana - 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu
„Bērnu rotaļlaukuma izveide Kalnciema pilsētā (Vidus iela 4)”. Projekta kopējās
izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas

gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens tūkstotis četri simti lati) pašvaldība
garantē no pamatbudžeta līdzekļiem .
8. Atbalstīt biedrības „Mūža izglītības centrs „Kalnciems”” piedalīšanos Lauku
attīstības programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Tautas tērpu
iegāde jauniešu deju kolektīvas „Solis””. Projekta kopējās izmaksas LVL 1375.90
(Viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit pieci lati un 90 santīmi). Projekta
apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 137.59 (Viens simts trīsdesmit
septiņi lati un 59 santīmi) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem .
9. Atbalstīt biedrības „Tautas izglītības un attīstības centrs –Agape” piedalīšanos
Lauku attīstības programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Vecāku
mīlestība mazai dvēselei”. Projekta kopējās izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit
tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens
tūkstotis četri simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem .
10. Atbalstīt biedrības „Attīstība Nākotnē” piedalīšanos Lauku attīstības programmas
(2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Bērnu rotaļu laukumu
izveide Nākotnē”. Projekta kopējās izmaksas LVL 5000 (Pieci tūkstoši lati).
Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 500 (Pieci simti lati)
pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem .
11. Atbalstīt biedrības „Svētes pagasta aktivitāšu centrs ”Gulbīši”” piedalīšanos Lauku
attīstības programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Aprīkojuma
iegāde Svētes pagasta sieviešu vokālajam ansamblim ”Nianse””. Projekta kopējās
izmaksas LVL 4000 (Četri tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas gadījumā
līdzfinansējumu LVL 400 (Četri simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta
līdzekļiem.
12. Atbalstīt biedrības „Pumpuri” piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, iesniedzot projektu ”Bērnu sporta un rotaļu laukumu izveide”. Projekta
kopējās izmaksas LVL 13673 (Trīspadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs
lati). Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1367.30 ( Viens
tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi lati un 30 santīmi) pašvaldība garantē no
pamatbudžeta līdzekļiem .
13. Atbalstīt biedrības „ideA” piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, iesniedzot projektu „Atpūtas zonas izveidošana Platones ciematā”.
Projekta kopējās izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit tūkstoši lati). Projekta
apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 ( Četri tūkstoši lati)
pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
14. Atbalstīt biedrības „Vircavnieks” piedalīšanos Lauku attīstības programmas
(2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Mazlauku lielie sportisti”.
Projekta kopējās izmaksas LVL 3000 (Trīs tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas
gadījumā līdzfinansējumu LVL 300 (Trīs simti lati) pašvaldība garantē no
pamatbudžeta līdzekļiem.

15. Atbalstīt biedrības „Pumpuri” piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, iesniedzot projektu „Mūzika – iespēja pilnveidoties”. Projekta kopējās
izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas
gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens tūkstotis četri simti lati) pašvaldība
garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
16. Atbalstīt biedrības „Zelmeri” piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, iesniedzot projektu „Materiālās bāzes papildināšana biedrībai
„Zelmeri”. Projekta kopējās izmaksas LVL 7020 (Septiņi tūkstoši divdesmit lati).
Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 702 (Septiņi simti divi
lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
17. Atbalstīt biedrības „Eleja-Latvijas dienvidu vārti” piedalīšanos Lauku attīstības
programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Atpūtas vietas ierīkošana
Elejas parku teritorijā”. Projekta kopējās izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit
tūkstoši lati). Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens
tūkstotis četri simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
18. Atbalstīt biedrības „Volejbola klubs „Jelgava”” piedalīšanos Lauku attīstības
programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Materiālās bāzes
pilnveidošana”. Projekta kopējās izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit tūkstoši lati).
Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens tūkstotis
četri simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
19. Atbalstīt biedrības „Zaļenieku dzirnas” piedalīšanos Lauku attīstības programmas
(2007.-2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Zaļenieku pakalpojumu
centra izveide”. Projekta kopējās izmaksas LVL 14000 (Četrpadsmit tūkstoši lati).
Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu LVL 1400 (Viens tūkstotis
četri simti lati) pašvaldība garantē no pamatbudžeta līdzekļiem.
20. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
9. §
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
(Anita Skubiļina)
Pamatojoties uz 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un 12.04.2007. MK noteikumi Nr.836 ”
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000" Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu „Jelgavas novada Kalnciema
ūdenssaimniecības attīstība” un projekta iesniegumu, tai skaitā tajā ietvertos darbus
(3.punkts) un finansējuma apjomu (2.punkts) atbilstoši projekta iesniegumā
iesniegtajam finanšu plānam.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
SIA „Kalnciema nami” kredīts attiecināmo
izmaksu segšanai
Kohēzijas fonda līdzfinansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
1 631 468, 32
1 348 320,93
243 513,93
1 104 807,00
283 147,39

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
3.1. Kal-U-1 jaunas dziļurbuma izbūve, esošā dziļurbuma rekonstrukcija un
nolietotā urbuma tamponēšana, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, otrā
pacēluma sūkņu stacijas un dzeramā ūdens rezervuāra būvniecība;
3.2. Kal-U-3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;
3.3. Kal-N-1 Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
3.4. Kal-N-2 Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija Vidus ielā;
3.5. Kal-N-4 Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Kalnciema nami” ieguldījuma daļas galvojumu
par summu 526 661,32 lati, tai skaitā PVN segšanai par summu 283 147,39 un uzdot
SIA „Kalnciema nami” iesniegt iesniegumu Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai.
5. Projekta realizācijas naudas plūsmas nodrošināšanai sniegt galvojumu SIA
„Kalnciema nami” par summu ~337 573 lati.
6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, iesniedzot tarifu
plānu sabiedrisko pakalpojumu regulatorā plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu apstiprināšanai.
7. Sniegt nepieciešamo atbalstu SIA „Kalnciema nami”, piedaloties investīciju projekta
sagatavošanā un realizācijā, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas
sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas Kohēzijas fonda
finansējuma saņēmējam.
10. §
Par izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā
(Ziedonis Caune)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un
68.panta pirmo daļu un nepieciešamību veikt pastiprinātu komunālo pakalpojumu
nodrošinošās sfēras pārvaldību, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

Iecelt Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā Valdi Buividaiti.
11. §
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 26.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr.2 „ Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
(Aldis Jēgeris, Sandra Viniarska)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu
un „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma 42. punktu novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
3. Izdot saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības
nolikums””.
12. §
Par ģeoinformātikas inženiera (novada ĢIS datu bāzes uzturētāja) štata vietas
izveidošanu un saistošo noteikumu Nr.9 "Par būvvaldes sniedzamo maksas
pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M1:500 uzturēšanu
un izmantošanu” apstiprināšanu
(Arnis Ozols)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, Būvniecības
likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta 5.punktu novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
4. Izveidot Jelgavas novada būvvaldē jaunu štata vietu - ģeoinformātikas inženieris.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu
cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu”.
6. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada 29.aprīli.
13. §
Par adreses piešķiršanu (1.Transformatora ēka, Sesavas p.; 2.Skolas iela, Glūdas p.; 3.
G.Beņķis, Svētes p.)
(Sandra Viniarska)
13.1.
Izskatot akciju sabiedrības ”Sadales tīkls” DIENVIDU REĢIONA 2010.gada
29.marta vēstuli Nr.30R3A0-04.03/566 “Par adreses noteikšanu”, lai nodrošinātu AS
‘’Latvenergo’’ piederošo būvju (transformatoru apakšstaciju), kas atrodas uz citām personām
piederošām zemes vienībām, reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 10. un 28. punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piešķirt adresi transformatora ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu Nr.5474 011 0046: Transformatora ēka TP-2014,
Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034.
2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 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 (kods 1201).
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 Glūdas pagasta pārvaldes 2010.gada 9.aprīļa iesniegumu par adreses
piešķiršanu, lai varētu ēku ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ņemot vērā to, ka
adrese nav reģistrēta adrešu reģistrā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu un LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.punktu un 10.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
Piešķirt adresi ēkai Skolas ielā 6, Glūdas pagastā, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5452 004 0298:
Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040.
13.3.
Izskatot G.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Kooperatīva 4-9,
Jelgava, 2010. gada 13.aprīļa iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 5482 001 0547, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 17.2.1.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi Baložu iela 30, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010,
apbūvētam zemesgabalam ar kadastra Nr.5482 001 0547, kas atrodas dārzkopības sabiedrības
„Atpūta” teritorijā ar Nr.457, Svētes 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.
14. §
Par atļauju dzīvojamās ēkas Lietuvas ielā 11, Elejā, nojaukšanai
(Sandra Viniarska)
Izskatot Elejas pagasta pārvaldes vadītāja L.Koindži-Ogli dienesta ziņojumu un ar lietu
saistītos dokumentus, ir konstatēts:

1) Elejas pagastā, Lietuvas ielā 11 atrodas divu dzīvokļu dzīvojamā koka karkasa ēka,
kadastra Nr. 5448 506 0018, kura 2002.gada 20. janvārī ugunsgrēkā ir izdegusi;
2) Ēka 1999.gada 18.februārī ir reģistrēta Elejas pagasta zemesgrāmatā nodalījumā
Nr.295. Ēka saistīta ar zemes gabalu "Strūgas", kadastra Nr. 5448 006 0271- 0,022 ha;
3) 2002.gada 21.janvārī Elejas pagasta padomes izveidotā komisija apsekoja ēku, un
konstatēja, ka dzīvojamā ēka dzīvošanai nav derīga un ierosināja būvvaldei sniegt
savu atzinumu par šīs ēkas turpmāko ekspluatāciju;
4) 2002.gada 28.janvārī ir saņemts būvvaldes atzinums par minētās ēkas tehnisko
stāvokli. Būvvalde uzskata par nelietderīgu atjaunot nodegušo ēku, jo konstruktīvi
nenojaucot pilnībā nenodegušās krāsmatas, kā rezultātā uz esošajiem pamatiem cokolstāva būtu jābūvē – jāatjauno ēka pilnīgi no jauna;
5) Ēka ir tādā stāvoklī, ka ir bīstama apkārtējiem, kā arī bojā ainavu.
Pamatojoties uz Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu, piekto
daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,
Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis
Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nojaukt dzīvojamo ēku Lietuvas ielā 11, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Būves nojaukšanu veikt Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā,
saskaņā ar būvprojektu.
3. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam organizēt ēkas nojaukšanu.
15. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1.Cvetkovs, Kalnciema p.; 2.Viļums, Lielplatones
p.; 3.Vilces p. 2 pers.; 4.S.Viļinovičs, Jaunsvirlaukas p.; 5.A.Zepa, Jaunsvirlaukas p.)
( Sandra Viniarska )
15.1.
Izskatot N.C., personas norādītā dzīves vieta Jelgavas iela 1, Kalnciema pagasts,
Jelgavas novads 2010.gada 23.marta iesniegumu par dzīvojamās platības izīrēšanu Lielupes
ielā 39, dz.4, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 1.punktu,14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne,
Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt N.C., personas kods ***, dzīvojamo platību Lielupes ielā 39, dz.4, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, kopējā platība 46.90 m2, uz vienu gadu, nosakot īres maksu
Ls 0,16 par 1m2 mēnesī.
2. Uzdot SIA „Kalnciema Nami” vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īre
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 – 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
15.2.
Izskatot A.V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ‘’Bazuļi’’ dz.2, Lielplatone,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, 2010. gada 15.marta iesniegumu par dzīvokļa īres
tiesību piešķiršanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 5.panta otro daļu, 11.

panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka,
Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt A.V., personas kods ***, dzīvokli „Bazuļi”dz. 4, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kopējā platība 22.7 m2, uz 1(vienu)
gadu, nosakot īres maksu Ls 0.07 (septiņi santīmi) par m2 mēnesī.
2. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un 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.
15.3.
Izskatot M.R. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, I.Š. iesniegumu
par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 14.panta ceturto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izīrēt M.R., deklarētā dzīvesvieta „Ziedkalnes 1”-1, Mūrmuiža, Vilces pagasts,
Jelgavas novads, dzīvokli - „Ziedkalnes 1”-1, Mūrmuiža, Vilces pagasts,
Jelgavas novads, kopējā platība 40,6 m2 uz 3 gadiem, nosakot īres maksu Ls
0,148 par 1 m2 mēnesī.
2. Izīrēt I.Š., deklarētā dzīvesvieta Austrumu iela 11-6, Vilces pagasts, Jelgavas
novads, dzīvokli - Austrumu iela 11-6, Vilces pagasts, Jelgavas novads,
kopējo platība 55,3 m2, uz 3 gadiem, nosakot īres maksu Ls 0,148 par 1 m2
mēnesī.
3. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumus.
15.4.
Izskatot S.V., personas kods ***, iesniegumu par dzīvojamās telpas „Kārniņi” 6-8,
Jaunsvirlaukas pagastā īres līguma termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu un ņemot vērā, ka S.V. turpina
dzīvot dzīvojamā telpā „Kārniņi6”-8, Jaunsvirlaukas pagastā un ir norēķinājies par īri un
saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī to, ka viņa dzīves vieta minētajā adresē deklarēta no
2007. gada 2. jūlija, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izīrēt S.V. pašvaldības dzīvojamo telpu „Kārniņi 6”- 8, Jaunsvirlaukas pagastā uz
vienu gadu, nosakot īres maksu Ls 0.03 par 1 m2 mēnesī.
2. S.V. 30 dienu laikā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Staļģenes
komunālais dienests”.
15.5.

Izskatot A.Z. 2010.gada 8.aprīļa iesniegumu par dzīvojamās telpas „Vēsmas” dz.3,
Jaunsvirlaukas pagastā, īres līguma termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.pantu un ņemot vērā apstākli, ka A.Z. turpina dzīvot dzīvojamā telpā
„Vēsmas” dz.3, Jaunsvirlaukas pagastā un norēķināties par īri un saņemtajiem
pakalpojumiem, kā arī to, ka viņas dzīves vieta minētajā adresē deklarēta no 2003.gada
21.augusta, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka,
Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
3. Izīrēt A.Z. pašvaldības dzīvojamo telpu „Vēsmas” dz.3 (2 istabas, kopējā platība
50.01m2), Jaunsvirlaukas pagastā uz vienu gadu, nosakot īres maksu Ls 0,25 par 1 m2
mēnesī.
4. Uzdot SIA „Staļģenes komunālais dienests” sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu.
5. Dzīvojamā telpa „Vēsmas” dz.3, Jaunsvirlaukas pagastā tiek izīrēta bez tiesībām
atsavināt.
16. §
Par dzīvojamās telpas apmaiņu (Jeliševa - Zinovjeva, Kalnciema p.)
( Sandra Viniarska)
Izskatot J.J., deklarētā dzīvesvieta Draudzības iela 6, dz.49, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 29.marta iesniegumu un M.Z., deklarētā dzīvesvieta
Skolas iela 67, dz.31, Jūrmala, 2010.gada 29.marta iesniegumu par dzīvojamo telpu
savstarpēju apmaiņu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piekrist īrnieku maiņai pašvaldībai piederošajā dzīvoklī - Draudzības ielā 6, dz.49,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Izbeigt ar J.J., personas kods ***, 2004.gada 14.janvārī noslēgto dzīvojamās telpas
īres līgumu Nr.12/8145.
3. Izīrēt dzīvojamo platību Draudzības ielā 6, dz.49, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, M.Z., personas kods ***, nosakot īres maksu 0.16 Ls/m2 mēnesī.
4. Uzdot SIA „Kalnciema Nami” sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
M.Z.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības apstrīdēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
17. §
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu (L.Kiseļova, Kalnciema p.)
(Sandra Viniarska)
Izskatot L.K., personas kods ***, 2010.gada 16.marta iesniegumu par dzīvojamās telpas
īres līguma pārslēgšanu un SIA „Kalnciema Nami”, reģistrācijas Nr.43603015840, juridiskā

adrese Lielupes iela 2, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, vadītāja V.I. 2010.gada 17.marta
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamo telpu - dzīvoklis Nr.6, Lielupes ielā 75, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā īres līgumu ar L.K. (personas kods ***) uz 1(vienu) gadu, nosakot
īres maksu Ls 0,16 par 1 m2 mēnesī, vienlaicīgi laužot ar L.K. noslēgto īres līgumu par
to pašu dzīvojamo telpu.
2. Uzdot SIA „Kalnciema Nami” vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības apstrīdēt civilprocesuālajā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
18. §
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (A.Dombrovska,
Jaunsvirlaukas p.)
(Sandra Viniarska)
Izskatot A.D., personas kods ***, iesniegumu par dzīvojamās telpas Mazpakuļi 1615, Jaunsvirlaukas pagastā īres līguma termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu un ņemot vērā apstākli, ka A.D.
turpina dzīvot dzīvojamā telpā Mazpakuļi 16-15, Jaunsvirlaukas pagastā un norēķināties par
īri un saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī to, ka viņas dzīves vieta minētajā adresē deklarēta
no 2000. gada 2. marta, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izīrēt A.D. pašvaldības dzīvojamo telpu Mazpakuļi 16-15 (1 istaba, kopējā
platība 35.69 m2), Jaunsvirlaukas pagastā uz vienu gadu, nosakot īres maksu
Ls 0.03 par 1 m2 mēnesī.
2. SIA „Staļģenes komunālais dienests” 30 dienu laikā noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar A.D.
.
19. §
Par autobusa atsavināšanu (Vircavas p.p.)
(Sandra Viniarska)
Izskatot Vircavas pagasta pārvaldes 2010.gada 14.marta iesniegumu Nr. VIR/3-10/14/
88, izvērtējot Vircavas pagasta pārvaldes rīcībā esošā pasažieru autobusa PAZ 32050R,
valsts reģistrācijas Nr.DH7328, rūpnīcas Nr.XTM32050RW0002686, 1998.gada izlaidums,
tehnisko stāvokli un tā turpmākās lietošanas lietderību, pamatojoties uz Pašvaldības mantas
atsavināšanas un novērtēšanas komisijas 2010.gada 22.marta aktu, Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļām, 9.panta otro daļu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atsavināt pasažieru autobusu PAZ 32050R, valsts reģistrācijas Nr.DH 7328,
rūpnīcas Nr.XTM32050 RW0002686, 1998.gada izlaidums, nosakot, ka:
1.1. atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli;
1.2. autobusa nosacītā cena ir Ls 800.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (1.pielikums)
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
20. §
Par īres līgumu laušanu un parāda dzēšanu (Vilces p.p.)
(Sandra Viniarska)
Izskatot Vilces pagasta pārvaldes vadītājas A.Duges dienesta ziņojumu, pamatojoties uz
Civillikuma 1519.panta pirmo daļu, 1590.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Izbeigt īres līgumus šādām mirušajām fiziskajām personām Vilces pagastā:
Vārds, uzvārds
Z.J.
V.J.
G.Š.
I.K.

Personas kods
***
***
***
***

dzīvojamā telpa
„Ziedkalnes 2”-17
„Ziedkalnes 1”-1
Austrumu iela 11-6
„Papardes”-19
telpa

2. Dzēst I.K. īres parādu – Ls 470,78 apmērā.
21. §
Par nedzīvojamo telpu nomu (1.b.Jaunsvirlaukas p.; 2.b.Zaļenieku p.; 3. I.Pīrāga,
Vircavas p.; 4. biedrība "Vaidelote", Zaļenieku p.)
( Sandra Viniarska )
21.1.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
“a”apakšpunktu un LR Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
“Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”” 15.3.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi””, reģistrācijas Nr.40008074597,
juridiskā adrese „Līdumi”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV3031, telpu 61,6 m2 platībā, kas atrodas „Upeskrastos”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, Tautas Lietišķās mākslas studijas „Staļģene” darba telpu
iekārtošanai, nosakot īres maksu Ls 1,00 bez PVN gadā un nomas termiņu - līdz
2020.gada 2.maijam.

2. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot nedzīvojamās telpas īres
līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad telpu īres līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
21.2.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a”
apakšpunktu un LR Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Zaļenieku dzirnas”, juridiskā adrese „Aptiekas”, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads, vienu telpu 74.3 m2 platībā, kas atrodas „Milleri 1631”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, publisko pakalpojumu
nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, nosakot nomas maksu Ls 1,00 bez
PVN gadā un nomas termiņu - līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot nedzīvojamās telpas
īres līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad telpu īres līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir
saņēmis Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
21.3.
Izskatot I.P., personas kods ***, 2010.gada 10.marta iesniegumu par nedzīvojamo
telpu, kas atrodas Vircavas pagasta pārvaldei piederošā mājā „Kamenes”, Vircava, Vircavas
pagasts, nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta 2.punktu, un
21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Iznomāt I.P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Uzvaras iela 5-16, Jelgava,
uz vienu gadu telpu Nr.13 Vircavas pagasta pārvaldei piederošā ēkā „Kamenes”,

Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, 12.9 m2 platībā, nosakot nomas
maksu Ls 0,10 bez PVN par 1m2 mēnesī.
2. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt 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.
21.4.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a”
apakšpunktu un LR Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
4. Iznomāt biedrībai „Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu attīstības centrs –
Vaidelote”, juridiskā adrese „Kastaņi-21”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, telpas
56,9 m2 platībā Zaļenieku kultūras namā, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar
mērķi - materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde kultūras aktivitāšu veicināšanai un
apmācību organizēšanai sociālo atšķirību pārvarēšanai un iedzīvotāju aktivizēšanai,
nosakot nomas maksu Ls 1,00 bez PVNgadā un nomas termiņu - līdz 2020. gada 31.
decembrim.
5. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot nedzīvojamo telpu nomas
līgumu.
6. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad telpu īres līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
22. §
Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā (1.biedrība Zaļenieku p.; 2. biedrība
Vircavnieks, Vircavas p.)
(Sandra Viniarska)
22.1.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a”
apakšpunktu un LR Ministru kabineta.2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,

Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
7. Pagarināt ar biedrību „Zaļenieku dzirnas”, juridiskā adrese „Aptiekas”, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads,
8. telpu 50 m2 platībā, ”Pagastmāja”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, publisko
pakalpojumu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem, nosakot nomas maksu Ls 1,00 (bez
PVN) gadā un nomas termiņu - līdz 2017.gada 31. decembrim.
9. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot vienošanos par grozījumiem
nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
10. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad telpu īres līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
22.2.
Izskatot biedrības „Vircavnieks”, reģistrācijas Nr.40008119948, 2010.gada 14.aprīļa
iesniegumu par nedzīvojamo telpu, kas atrodas Vircavas pagasta pārvaldes administratīvajā
ēkā „Kamenes”, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, nomas līguma termiņa
pagarinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, un 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Pagarināt ar biedrību „Vircavnieks”, reģistrācijas Nr. 40008119948, 2007.gada
19.oktobrī noslēgtā telpu nomas līguma par telpas Nr.18, kas atrodas Vircavas pagasta
pārvaldes administratīvajā ēkā „Kamenes”, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas
novadā, 11.8 m2 platībā, termiņu, nosakot nomas maksu Ls 1,00 bez PVN gadā un
nomas termiņu - līdz 2020.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot vienošanos par grozījumiem
nedzīvojamo telpu nomas 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.
23. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešškiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
( Sandra Viniarska )

Izskatot B.R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Pētera iela 12, dz.70, Jelgava, un
L.R., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta “Rotas”dz.1, Vilces pagasts, Jelgavas novads,
2010.gada 8.aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu reālās daļās, pamatojoties uz
2010.gada 8.aprīļa ‘’Vienošanos par nekustamā īpašuma sadali” (apliecinājusi Jelgavas novada
bāriņtiesas locekle Agnese Ābola, iereģistrēts ar Nr.17), Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “Dauguļi”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra apzīmējums 5490 003 0033, sadalīšanai reālās daļās.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0107 5,3 ha
platībā piešķirt nosaukumu “Mazdauguļi”, Vilces pagasts, Jelgavas novads un
noteikt nekustamā īpašuma 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, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
24. §
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1.Vircavniece, Līvb.; 2.Kovaļa, Līvb.;
3.Cimare, Valg.; 4.Danšina, Gl.; 5.Sretenskis, Sv.; 6.SIA Econ, Zaļ.; 7.Ozoliņš-Ozols,
Jaunsv.; 8.Diržina, Zaļ.; 9.Vangalis, Ses.; 10.SIA Vedgas, Jaunsv.)
( Sandra Viniarska)
24.1
Izskatot N.V., personas kods ***, deklarētā adrese Mežmalas iela 5, Līvbērzes
pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 12.aprīļa iesniegumu, 2010.gada 8.aprīļa pirkuma
līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo
daļu, ceturto daļu, Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemesgabala ar adresi Ķiršu iela 10, Grīva,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, platība 0,063 ha, kadastra apzīmējums 5462
010 0418, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas
zemesgrāmatu nodaļai.
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.
24.2

Izskatot T.K. (personas kods ***), 2010.gada 23.marta iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada
pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
18.punktu, 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994.gada 7.jūnija
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala 0.07 ha platībā, kadastra Nr. 5462 010
0683, nosaukums – d/s ‘’Ziedonis” Nr.104, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads,
pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
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.
24.3
Izskatot G.C., personas kods ***, 2010.gada 29.marta iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada
pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
18.punktu, 78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 07.06.1994.gada 7.jūnija
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
3. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala 0.15 ha platībā, kadastra apzīmējums
5486 013 0654, kas atdalīts no nekustamā īpašuma ‘’Pumpuri’’, Valgundes pagastā
(kadastra Nr.5486 013 0214) Jelgavas novadā, pirmpirkuma tiesības.
4. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
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.
24.4
Izskatot B.D. 2010.gada 29.marta iesniegumu, 2010.gada 25.marta pirkumapārdevuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas
novada pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta
pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par
kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita

Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemesgabala „Viesturi 317”, adrese „Viesturi 317”,
Viesturi, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, platība 0,068 ha, kadastra apzīmējums 5452 003
0965, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
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
24.5
Izskatot R.S., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta – Vīgriežu iela 34-34, Jelgava,
2010.gada 22.marta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtējot pārdodamā
nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu, 78.panta pirmo daļu, ceturto
daļu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – individuālā augļu dārza dārzkopības sabiedrībā
„Atpūta” Nr.6, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
sastāvoša no zemes gabala
0,068 ha platībā un uz tā izvietotas jaunbūves, kadastra numurs 5482 001 0277,
pirmpirkuma tiesības.
2. 2.Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas
zemesgrāmatu nodaļai.
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
24.6
Izskatot SIA „Econ”, reģistrācijas Nr.43603033051, Mika iela 6, Ozolnieki, Ozolnieku
novads, valdes priekšsēdētāja I.S., personas kods ***, 2010.gada 16.marta iesniegumu,
2008.gada 12.novembra nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, izvērtējot nekustamā īpašuma
nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 78. panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma „Vecvaivari”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads,
kadastra apzīmējums 5496 004 0184, kas sastāv no zemes 20,5 ha platībā un astoņām
būvēm, pirmpirkuma tiesības.

2. Lēmuma izrakstu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
24.7
Izskatot V.O., personas kods ***, adrese „Dzintari”, Jaunsvirlauka, Jaunsvirlaukas
pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 8.aprīlī reģistrēto iesniegumu, 2010.gada 7.aprīļa
pirkuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo
daļu, ceturto daļu, Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību,
kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma –„Jaundzintari”, adrese „Jaundzintari”,
Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, platība 2,98 ha, kadastra numurs 5456 011
0022, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma norakstu izsūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jelgavas zemesgrāmatu
nodaļai.
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.
24.8
Izskatot A.D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta, ”Straumes” ,Zaļenieku pagasts,
Jelgavas novads, 2010.gada 26.marta iesniegumu, 2010.gada 18.marta nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu, izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības
vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmo daļu, ceturto daļu, LR
Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības
izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs
Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita
Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
3. Neizmantot nekustamā īpašuma - zemesgabala „Dzilnas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas
novads, 13,01 ha platībā, kadastra apzīmējums 5496 003 0009, pirmpirkuma tiesības.
4. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam un Jelgavas zemesgrāmatu nodaļai.
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.
24.9
Izskatot zemnieku saimniecības „Sniedzes”, reģistrācijas Nr. 43601023345, īpašnieka
U.V. 2010.gada 9.aprīļa iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtējot pārdodamā

nekustamā īpašuma nepieciešamību Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu, 78.panta pirmo daļu, ceturto
daļu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – zemes gabala ar nosaukumu „Jaungarjāņi”,
Sesavas pagasts, Jelgavas novads, kadastra numurs 5474 012 0047, 29.6 ha
platībā, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam un Jelgavas zemesgrāmatu nodaļai.
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.
24.10
Izskatot SIA „Vedgas”, reģistrācijas Nr. 41703004192, juridiskā adrese „Avoti”-3,
Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 12.aprīlī reģistrēto iesniegumu,
2010.gada 9.aprīļa pirkuma līgumu, izvērtējot pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamību
Jelgavas novada pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
78.panta pirmo daļu, ceturto daļu, Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110
„Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Neizmantot nekustamā īpašuma – „Aronijas”, adrese „Aronijas”, Vecsvirlauka,
Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, platība 0,547 ha, kadastra numurs 5456
006 0246, pirmpirkuma tiesības.
2. Lēmuma norakstu nosūtīt
zemesgrāmatu nodaļai.

nekustamā

īpašuma

pārdevējam

un

Jelgavas

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 atteikumu izīrēt dzīvojamo platību
(Leonīds Koindži-Ogli)
Izskatot I.A., deklarētā dzīvesvieta Parka ielā 8-18, Eleja , Elejas pagasts, Jelgavas
novads, iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 3.panta 1.punktu, 11.panta pirmo daļu,13.pantu, 14.
pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,
Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis
Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atteikt izīrēt I.A. dzīvojamo platību Parka ielā, Elejā, Elejas pagastā.
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.

26.§
Par saistošo noteikumu Nr.3 "Par kārtība koku ciršanai ārpus meža zemēm
Jelgavas novada pašvaldības teritorijā"" izdošanu
( Sandra Viniarska)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels,
Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne,
Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Koku ciršanas ārpus
meža zemes Jelgavas novada administratīvajā teritorijā saskaņošanas kārtība”
2. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas
novadu veidojošo pagastu un Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldību izdotos
saistošos noteikumus par koku ciršanas ārpus meža zemes saskaņošanas kārtību.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu
ministrijai.
4. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Jelgavas novada ziņas”, izlikt redzamā vietā
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ievietot Jelgavas novada pašvaldības mājas
lapā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai.
27.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi (J.Štrauss, Valgundes p.)
( Sandra Viniarska)
Izskatot J.Š. 2010.gada 25.marta iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamam īpašumam ,,Līči”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma’’ 19.panta 2.daļu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.867 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.,12.punktu un Jelgavas
novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu J.Š., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ,,Brīvkalni’’, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, nekustamā īpašuma
,,Līči”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5486 003 0401,
sadalīšanai.
2. Jelgavas novada būvvaldē saņemt darba uzdevumu-nosacījumus, zemes ierīcības
projekta izstrādei.

3. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas novada
domē jāsaņem Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un
Jelgavas novada būvvaldes saskaņojumu.
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.
28.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Vītoliņi, Vilces p.)
( Sandra Viniarska)
Izskatot J.Š. 2010.gada 25.marta iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamam īpašumam ,,Līči”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma’’ 19.panta 2.daļu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.867 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.,12.punktu un Jelgavas novada
domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
4. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu J.Š., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ,,Brīvkalni’’, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, nekustamā īpašuma
,,Līči”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5486 003 0401,
sadalīšanai.
5. Jelgavas novada būvvaldē saņemt darba uzdevumu-nosacījumus, zemes ierīcības
projekta izstrādei.
6. Par zemes ierīcības projektu pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Jelgavas novada
domē jāsaņem Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas atzinumu un
Jelgavas novada būvvaldes saskaņojumu.
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.
29.§
Par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem 2009.gada 30.decembra
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu” izdošanu”
( Aldis Jēgeris)
Pamatojoties uz 2009.gada 30.decembra Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 2.panta pirmo daļu un 5.panta otrās daļas 21.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija

Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem 2009.gada
30.decembra pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu””.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jelgavas novada ziņas”, izlikt redzamā vietā
pašvaldības ēkā un pagastu, pilsētas pārvaldēs.

Pamatojoties uz 2009.gada 30.decembra Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 2.panta pirmo daļu un 5.panta otrās daļas 21.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
4. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem 2009.gada
30.decembra pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu””.
5. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
6. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jelgavas novada ziņas”, izlikt redzamā vietā
pašvaldības ēkā un pagastu, pilsētas pārvaldēs.
30.§
Par zemes iznomāšanu (1.b.Elejas p.; 2.b. Glūdas p.; 3. b."Svētes atpūta", Sv.; 4.
sab.org.Kaigi, Kalnc.; 5.b. Vilces p.; 6. b.Pumpuri, Sv.; 7. b.ideA, Plat.p.; 8.SIA Vima1,
Valg., 9. b.Kamene, El.)
( Sandra Viniarska, Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Anda Duge, Aivars Naglis;
Juris lavenieks)
30.1.
Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 735
Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18. punktu un 2009. gada 13. janvāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai "Eleja - Latvijas dienvidu vārti", reģistrācijas
Nr.400040008114211, adrese Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas
novads, LV-3023, zemesgabalu, kadastra Nr. 5448 006 0034, "Elejas parks",
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā – 1,0 ha platībā, nosakot pieļaujamo
darbību iznomāšanas laikā - publiski pieejamas atpūtas vietas izveide Elejas
parkā, nomas termiņu – no 2010.gada 3.maija līdz 2020.gada 2.maijam, nomas
maksu - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības + PVN.
2. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.

3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir
saņēmis Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
30.2.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735
Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu 18. punktu un LR Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 15.3.2. punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai ,,Attīstība Nākotnē”, reģ. Nr.40008157348, adrese: Skolas ielā 3,
Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040, zemesgabalu 0,44 ha platībā, kadastra
apzīmējums – 5452 004 3850, nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā –
bērnu rotaļu laukuma izveide, nomas termiņu – no 2010.gada 3.maija līdz 2020.gada
2.maijam, nomas maksu - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības + PVN.
2. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
30.3.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu un LR Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Svētes Atpūta”, reģistrācijas Nr.40008147706, zemes vienību
daļas:
Svētes pagastā, Jelgavas novadā:
1.1.
N.p.k.
Kadastra apzīmējums
Platība, m2
1.
5482 001 0661
40,0

2.
5482 001 0845
40,0
3.
5482 001 0663
40,0
4.
5482 001 0832
40,0
5.
5482 001 0828
40,0
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – Inženiertehniskās apgādes tīklu un
objektu apbūves zeme, nomas termiņu – no 2010.gada 3.maija līdz 2020.gada
2.maijam, nomas maksu Ls - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības + PVN.
1.2.
N.p.k.
Kadastra apzīmējums
Platība, m2
1.
5482 001 0843
3000,0
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – Sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas, nomas termiņu – no 2010.gada 3.maija līdz 2020.gada 2.maijam, nomas
maksu Ls - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības + PVN.
1.3.
N.p.k.
Kadastra apzīmējums
Platība, m2
1.
5482 001 0840
1500,0
nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – Dabas pamatnes, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, nomas termiņu – no 2010.gada 3.maija
līdz 2020.gada 2.maijam, nomas maksu Ls - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības +
PVN.
2. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
30.4.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un LR Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstības pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”” un pasākumam „lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”15.3.2. punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt Kalnciema pilsētas sabiedriskai organizācijai „Kaigi”, reģ.Nr.40008041558,
juridiskā adrese Draudzības iela 12 – 63, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads,
zemesgabalu Vidus ielā 4, 0.24 ha platībā, kadastra Nr.5411 001 0112, nosakot
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – bērnu rotaļu laukums, nomas termiņu no
2010.gada 3.maija līdz 2020.gada 2.maijam, nomas maksu - 0,1 % no zemes
kadastrālās vērtības + PVN.
2. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.

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.
30.5.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un LR Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Vilces attīstības centrs”, reģistrācijas Nr. 40008114762,
adrese Ziedkalnes 1/6, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV - 3026, zemes
vienības daļu - adrese – „Vilces mazdārziņi”, 0,98 ha platībā, kadastra
apzīmējums – 54900030216, nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā –
futbola laukuma izveide, nomas termiņu – no 03.05.2010.gada 3.maija līdz
2020.gada 2.maijam, nomas maksu - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības +
PVN.
2. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir
saņēmis Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.

30.6.
Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un LR Ministru
kabineta 13.01.2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 15.3.2.
punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra
Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa,
Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis
Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Pumpuri”, reģistrācijas
Nr.40008092732, adrese
Dzirnavu
iela 1, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, daļu no zemes

vienības: adrese – Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 400 m2
platībā, kadastra apzīmējums – 5482 002 0600, nosakot:
1.1. pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – Sportam un atpūtai aprīkotas
dabas teritorijas;
1.2. nomas termiņu – no 2010.gada 3.maija līdz 2020.gada 2.maijam;
1.3. nomas maksu - Ls - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības + PVN.
2. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” netiek apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu,
kad nomnieks ir saņēmis Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta
noraidīšanu.
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.
30.7.
Izskatot biedrības „ideA” iesniegumu, pamatojoties uz LR Ministru
kabineta.2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 18. punktu un LR Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
“Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „ideA”, reģistrācijas Nr.40008113305, adrese „Atspulgi”,
Platones pagasts, Jelgavas novads, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu
54700030213 1,8 ha platībā, adrese – „Atspulgi”, Platones pagasts, Jelgavas
novads, nosakot:
1.1. pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – labiekārtošana un būvniecība;
1.2. nomas termiņu – no 2010.gada 3.maija līdz 2020.gada 2.maijam;
1.3. nomas maksu - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības + PVN.
2. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir
saņēmis Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
30.8.
Izskatot SIA ,,VIMA 1” 2010.gada 13.aprīļa iesniegumu par atļauju iznomāt zemes
gabalu 0,07 ha platībā tilta uzturēšanai, pamatojoties uz LR Ministru kabineta
30.10.2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes

nomu” 26.punkta pirmo apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Iznomāt SIA ,,VIMA 1”, nodokļu maksātāja kods 50003287531, juridiskā adrese
Lilijas iela 8-73, Rīga, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0414 8001, Vanzāre,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, 0,07 ha platībā, nosakot:
1. pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā - tilta uzturēšana (NĪLM kods 1101);
2. nomas termiņu 25 gadi;
3. nomas maksu 3,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības.
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.
30.9.
Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.735
Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punktu un 2009.gada 13.janvāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 15.3.2.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai "Elejas Kamene", reģistrācijas Nr.40008134256, adrese: Parka iela
2-9, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023, zemesgabalu, kadastra Nr. 5448
006 0325, kas atrodas Parka ielā 11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā – 0,2 ha
platībā, nosakot pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā - sporta un rotaļu laukuma
aprīkošana ar sporta un rotaļu konstrukcijām, nomas termiņu – līdz 2020.gada
2.maijam, nomas maksu - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības + PVN.
2. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
31.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. "Vanzāre", Valgundes p.; 2.Nebars, Glūdas p.)
( Sandra Viniarska)
31.1.

Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu daļai no
īpašuma ,,Vanzāre” un pamatojoties uz ,,Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma”9.pantu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam ,,Vanzāre”, Tīreļi, Valgundes
pagasts, Jelgavas novads, 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0414 8001,
saskaņā ar zemes vienības daļas robežu plānu:
0,07 ha zemesgabala platībai nosakot lietošanas mērķi – zeme tilta uzturēšanai
(NĪLM kods 1101)
9,49 ha zemesgabala platībai saglabājot lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme
(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.
31.2.
Izskatot SIA DELAGRI (reģ.Nr.LV50003392641) prokūrista l.N. (personas kods ***)
2010.gada 25.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
‘’Kraujas’’ Glūdas pagastā, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2010.gada 13.janvārī izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem
būvniecībai meliorētā zemē Nr.3990 un Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 ‘’Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem’’, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut veikt zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam ar kadastra Nr.5452 006
0006, ‘’Kraujas’’ Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībai ar platību
1.37 ha. Noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601).
2. Zemes lietojuma veida izmaiņas reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistrā.

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.
32.§
Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Tērvetes sils, Zaļenieku p.; Lielā iela,
Kalnciema p.)
( Sandra Viniarska)
32.1.
Izskatot A/S „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „Nekustamie īpašumi” 2010.gada
19.marta iesniegumu Nr. 4.1-1.2/01to/150/10/326 par platības 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 –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt precizēto platību meža zemes īpašumam ,,Tērvetes sils” Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5496 005 0059, --3.19 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.
32.2.
Izskatot VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” iesniegtos zemes robežu uzmērīšanas datus
par nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Kalnciema pagastā Lielajā ielā 2, Lielajā ielā 6 un
Lielajā ielā 8 ar precizētajām zemes platībām, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi Lielā iela 2, Kalnciems, Kalnciema pagasts,
Jelgavas novads, (kadastra apzīmējums 5411 001 0075), instrumentāli uzmērīto
precizēto zemes kopplatību – 0.3170 ha.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi Lielā iela 6, Kalnciems, Kalnciema pagasts,
Jelgavas novads (kadastra apzīmējums 5411 001 0128), instrumentāli uzmērīto
precizēto zemes kopplatību – 0.2236 ha.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi Lielā iela 8, Kalnciems, Kalnciema pagasts,
(kadastra apzīmējums 5411 001 0114), instrumentāli uzmērīto precizēto zemes
kopplatību – 0.1771 ha.
33.§
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves fondā
( Sandra Viniarska)
Izskatot V.B., personas kods ***, 2010.gada 23.marta iesniegumu, pamatojoties uz
Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likuma
25.panta (21) daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis
Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Lauzt noslēgto zemes nomas līgumu Nr.44, kas noslēgts Glūdas pagastā 2007.gada
13.septembrī ar V.B.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0236
ieskaitāma zemes rezerves fondā.
Lēmums 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, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
34.§

Par zemes īpašumu apvienošanu (1.N.Vircavniece, Līvbērzes p.; 2.I.Matulēna,
Valgundes p.; 3. A.Krikuns, Līvbērzes p.)
( Sandra Viniarska)
34.1.
Izskatot N.V. (personas kods ***), 2010. gada 14. aprīļa iesniegumu par atļauju apvienot
zemes vienības dārzkopības sabiedrībā ‘’Rosība’’, Līvbērzes pagastā, Jelgavā novadā,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministra kabineta
2007. gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Ministra kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 ‘’Adresācijas sistēmas
noteikumi’’ 8.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut N.V. (personas kods ***), apvienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462
010 0698 (platība 0.066 ha), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0507
(platība 0.062 ha) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0508 (platība
0.0053 ha) vienā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 5462 010 0698, nosakot zemes
lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (mērķa kods- 0601).
2. Apgrūtinājumi nosakāmi saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Jelgavas novada domes
2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ‘’Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem’’.
3. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra Nr. 5462 010 0698, noteikt adresi
Mežmalas iela 5, Rosība, Līvbērzes pag., Jelgavas nov. LV-3001.
4. Adrešu reģistrā anulēt adresi Mežmalas iela 3 un Mežmalas iela 1, Rosība, Līvbērzes pag.,
Jelgavas nov.
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.
34.2.
Izskatot I.M. 2010.gada 8.aprīļa iesniegumu par atļauju apvienot zemes vienības,
pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 15. un 19.pantu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atļaut I.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „Silmaļi”, Vītoliņi, Valgundes
pagasts, Jelgavas novads, piederošos īpašumus, kas reģistrēti zemesgrāmatā, apvienot vienā
īpašumā ar nosaukumu ,,Puteņi” ,Vītoliņi”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads:
1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0564 ,,Ābeļi”, platība 0,2809 ha;
2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0042 ,,Ielociņi”, platība 0,4225 ha;
3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0561 ,,Tērcītes”, platība 0,3605 ha;
4. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0563 ,,Mežole”, platība 0,3178 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.
34.3.
Izskatot A.K. (personas kods ***), 2010. gada 25. marta iesniegumu par atļauju apvienot
zemes vienības ar adresi Riharda iela 5 un Riharda iela 7, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministra kabineta
2007. gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Ministra kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 ‘’Adresācijas sistēmas
noteikumi’’ 8.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
5. Atļaut A.K. (personas kods ***), apvienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462
010 0551 (platība 0.063 ha) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0710
(platība 0.0584 ha) vienā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 5462 010 0551, nosakot
zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (mērķa kods- 0601).
6. Apgrūtinājumi nosakāmi saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Jelgavas novada domes
2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ‘’Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem’’.
7. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra Nr. 5462 010 0551, noteikt adresi
Riharda iela 7, Rosība, Līvbērzes pag., Jelgavas nov..
8. Adrešu reģistrā anulēt adresi Riharda iela 5, Rosība, Līvbērzes pag., Jelgavas nov..
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.
35.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. A.Avotiņš, Svētes p.; 2. A.Zinberga,
Zaļenieku p.; 3. A.Vikše, Vircavas p.; 4. I.Vilsons; 5. J.Kinderevica-Šleja, Valgundes p.)
( Sandra Viniarska)
35.1.
Izskatot M.Z., deklarētā dzīvesvieta Celmu iela 2-23, Liepāja, 2010.gada 15.aprīļa
iesniegumu par ziņu par A.A., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu anulēšanu,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Anulēt ziņas par A.A., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu Kastaņu iela 7,
Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads.
2. Nosūtīt lēmuma izrakstu M.Z. un A.A. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
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-3007, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
35.2.
Izskatot M.I., deklarētā dzīvesvieta „Kļavas-4”, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas
novads, 2010.gada 25.februāra iesniegumu par ziņu par A.Z., personas kods ***, K.M.Z.,
personas kods *** un E.J.Z., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu anulēšanu,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Anulēt ziņas par A.Z., personas kods ***, K.M.Z., personas kods *** un
E.J.Z., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu „Kļavas-4”, Zaļenieki,
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.
2. Nosūtīt lēmuma izrakstu A.Z. un M.I. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
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-3007, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
35.3.
Izskatot mājas „Caunas” īpašnieces D.P., deklarētā dzīvesvieta „Caunas”, Vircava, Vircavas
pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 20.janvāra iesniegumu par ziņu par A.I., personas kods
***, deklarētas dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
3. Anulēt ziņas par A.I., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu „Caunas”, Vircava,
Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
4. Nosūtīt lēmuma izrakstu A.I. un D.P. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
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-3007.
35.4.
Izskatot mājas „Avoti” īpašnieka S.D., deklarētā dzīvesvieta „Avoti”, Vircava,
Vircavas pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada 19.februāra iesniegumu par ziņu par I.V.,
personas kods ***, deklarētas dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars
Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze
Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:

1. Anulēt ziņas par I.V., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu „Avoti”, Vircava,
Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
2. Nosūtīt lēmuma izrakstu I.V. un S.D. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
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-3007.
35.5.
Izskatot I.B., deklarētā dzīvesvieta „Gaidas”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
2010.gada 8.februāra iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.K.
personas kods ***, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
1. un 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs,
Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka,
Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
5. Anulēt ziņas par J.K., personas kods *** deklarēto dzīvesvietu „Gaidas”, Vītoliņi,
Valgundes pagasts, Jelgavas novadā.
6. Nosūtīt lēmuma izrakstu J.K. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
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-3007, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
36.§
Par SIA „Glūdas komunālā saimniecība” statūtkapitāla palielināšanu
( Sandra Viniarska)
Lai novērstu pretrunas īpašumtiesību jomā, pamatojoties uz Komerclikuma 197.panta
ceturto daļu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars
Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Palielināt Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Glūdas komunālā
saimniecība” pamatkapitālu par Ls 7350,00 (septiņi tūkstoši trīs simts piecdesmit lati)
saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.
2. Apstiprināt SIA „Glūdas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus un statūtu grozījumus.
3. Pilnvarot SIA „Glūdas komunālā saimniecība” valdes locekli Valentīnu Pīternieku
iesniegt LR Uzņēmumu Reģistrā pieteikumu pamatkapitāla palielināšanai.
37.§
Par saistošo noteikumu Nr.5 "Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klasēm vasaras periodā" apstiprināšanu
( Sandra Viniarska)
Saskaņā ar 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
4.2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs,

Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta
Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka,
Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 ”Par Jelgavas novada pašvaldības
autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai”(pielikumā).
2. Informāciju par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm publicēt mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai.
38.§
Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par nedzīvojamo telpu nomu" izdošanu
( Sandra Viniarska)
Saskaņā ar 1995.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.365 „Kārtība,
kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts
institūciju valdījumā esošajās ēkās”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izdot
saistošos noteikumus Nr.7 ”Par Jelgavas novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu nomu” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus publicēt mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai.

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ
39.§
Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība AGAPE)
(Sandra Viniarska)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a”
apakšpunktu un 2009.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Iznomāt biedrībai "Tautas izglītības un attīstības centrs – AGAPE", reģistrācijas
Nr.40008107224, juridiskā adrese Dzirnavu iela 1, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008,
Jelgavas novads, telpas ar kopējo platību 145,5 m2, kas atrodas Elejas bērnu un ģimeņu
atbalsta centrā (8.grupā) Parka ielā 11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3023.
Telpu izmantošanas mērķis: Lauku attīstības programmas (2007.-2013.) 4.ass "LEADER
pieejas īstenošana" pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, īstenojot projektu "Vecāki un
mazā dvēselīte", iegādāties aprīkojumu izremontētām telpām (labiekārtot atpūtas un semināra
telpas, divas guļamistabas ar zīdaiņiem vajadzīgo aprīkojumu, aprīkot virtuves telpu). Telpas
iznomāt līdz 2020.gada 27.aprīlim. Telpas nomas maksa Ls 1,00 (viens lats) bez PVN gadā.

2. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot nedzīvojamās telpas nomas
līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek apstiprināts, tad
telpu nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis Lauku atbalsta dienesta
paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
40.§
Par Jelgavas novada domes 2010.gada 24.marta lēmuma (protokols Nr.4 21.§) ‘’Par
zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu’’ atcelšanu
(Sandra Viniarska)
Sakarā ar konstatēto kļūdu Jelgavas novada domes 2010.gada 24.marta lēmumā
(protokols Nr.4 21.§) ‘’Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu’’, kā rezultātā
faktiski mainīta lēmuma būtība, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Atcelt Jelgavas novada domes 2010.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4 21.§) ‘’Par zemes
vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu’’.
41.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Skolas iela, Glūdas p.)
( Sandra Viniarska)
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 1.daļu un
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgajiem, Zemesgrāmatā nereģistrētajiem zemes gabaliem
ar kadastra apzīmējumiem 5452 004 0287 un 5452 004 0283, zemes vienību ar platību
0.44 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Skolas iela 14B, Glūdas pag., Jelgavas
novads.
3. Noteikt atdalītās zemes vienības lietošanas mērķi: sportam un atpūtai aprīkota dabas
teritorija (NĪLM kods-0503).
Lēmums stājas spēkā art ā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

42.§
Par pabalstu Vladimiram Jeremejevam (Kalnciema p.)
( Aldis Jēgeris, Ilze Vītola, Sandra Kalvāne, S.Viniarska)
Izskatot V.J., p.k.***, dzīvojoša Jaunības ielā 1-74, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, 2010.gada 4.marta iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un 2010.gada 30.marta
iesniegumu par dokumentu pievienošanu, un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 3.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt V.J., ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā par laika
periodu sākot no 2010.gada 6.aprīļa.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmuma ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 19, LV-3001, viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

43.§
Par nodegušo dzīvojamo māju Vircavas pagastā
( Ivars Romānovs)
Uzklausot izpilddirektora I.Romānova informāciju (kopā ar būvvaldes speciālistiem ir
sagatavots akts Nr.3 ar ieteikumu atjaunot nodegušo 6-dzīvokļu dzīvojamo māju, uz maija
komitejas sēdi būs sagatavots atjaunošanas izmaksu aprēķins), sēdē nolēma pieņemt
informāciju zināšanai.
44.§
Par zemes iznomāšanu (b.Vircavnieks, Vircavas p.)
( Sandra Viniarska)
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu 18. punktu un LR Ministru kabineta 13.01.2009.
noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 15.3.2. punktu, lai realizētu projektu” Minifutbola
izveidošana Vircavas pagasta Mazlaukos”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis,
Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis
Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „VIRCAVNIEKS”, reģ. Nr. 40008119948, adrese „Kamenes”,
Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3020., zemesgabalu, kadastra
apzīmējums – 5492 002 0089, adrese – Liepu iela 19, Mazlauki, Vircavas pagasta,
Jelgavas novads, LV 3037, platība – 0,1 ha, nosakot:
pieļaujamo darbību iznomāšanas laikā – bez maksas veikt fiziskās aktivitātes un
nodrošināt publiski pieejamu aprīkojumu šo aktivitāšu nodrošināšanai,

nomas termiņu – no 2010. gada 3.maija līdz 2020.gada 2.maijam, nomas maksu –
0,1% no kadastrālās vērtības.
2. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Ja projekta iesniegums pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” netiek
apstiprināts, tad zemes nomas līgums tiek lauzts ar datumu, kad nomnieks ir saņēmis
Lauku atbalsta dienesta paziņojumu par projekta noraidīšanu.
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.
45.§
Par plūdu radīto zaudējumu segšanu
(Ziedonis Caune)
Izvērtējot sagatavoto informāciju par plūdu radītajiem zaudējumiem un deputāta
Vitālija Jakovela ieteikumu par radīto zaudējumu aprēķina precizēšanu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Aivars Naglis,
Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Rita Čigāne, Ilze Vītola, Jānis Kalviņš, Inta Savicka, Jānis Kapcjuhs, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Uzdot izpilddirektoram I.Romānovam sagatavot precizētu plūdu radīto zaudējumu aprēķinu
un iesniegt to Finanšu ministrijā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
Sēdi slēdz plkst.15.50.

Sēdes vadītājs, priekšsēdētājs
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