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2012.gada 22.augustā

Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada Jelgavas novada
domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Sēdes protokoliste

Leontīne Zaremba

Sēdē piedalās:
Domes deputāti:
Ziedonis Caune
Edgars Turks
Inta Savicka
Sarmīte Balode
Aivars Naglis
Aigars Strupulis
Līga Lonerte
Vitālijs Jakovels
Ginta Avotiņa
Anita Klupša
Aija Tračuma
Ilze Vītola
Jānis Kapcjuhs
Rita Čigāne
Jānis Kalviņš
Juris Lavenieks
Ināra Vīgante

- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (atvaļinājumā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- piedalās

Sēdē piedalās: A.Duge, E.Grīnofs, G.Koroļova, S.Ārmane, L.Koindži-Ogli, L.Rozenbaha,
M.Lasmane, A.Reblis, A.Vertule, R.Medne, P.Limanāns, S.Arnīte, V.Pogožeļskis, L.Lauga,
A.Kokins, I.Āna, A.Ozols, I.Romānovs, V.Buividaitis, L.Čima, S.Kalvāne, A,Jēgeris,
Dz.Lagzdiņš, U.Lonerts, A.Strautniece, H.Dauginovičs, V.Beitāns, I.Janševica, Dz.Cāzers,
A.Onzuls

Sēdes vadītājs informē par darba kārtību, aicina iekļaut 8 papildus jautājumus un apstiprināt
darba kārtību.
Novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes vadītāja Ziedoņa Caunes ierosinājumu atbalstīt.

DARBA KĀRTĪBA
1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 26.jūlija līdz 22.augustam
2. Par adreses piešķiršanu (1. Ausmas, Zaļenieku p.; 2. Līvbērzes p.; 3. Bituma bāze, Glūdas p.)
3. Par adreses maiņu (1. Bitenieki, Kalnciema p.; 2. Mārsilu iela 1, Svētes p.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu (1. Mežapuiķi, Sesavas p.; 2. kapi, Valgundes p.; 3. Diānas,
Vilces p.)
5. Par starpgabala statusa noteikšanu (Atvari, Elejas p.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Dimzu lauks, Zaļenieku p.; 2. Būmaņu
lauks, Zaļenieku p; 3. Mazlībieši, Vircavas p.; 4. Sprīžu lauks, Platones p. 5. Ojāri, Vircavas p.; )
7. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Tīsu krogs dz.4, Lielplatones p.)
8. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (Slimnīcas iela 1, Kalnciema p.)
9. Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību nodošanu privatizācijai (R.Pelšes iela 5,
Elejas p.)
10. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Lielplatones kapi, Lielplatones p.)
11. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Tauriņi 2, Platones p.; 2. Lilijas, Glūdas p.; 3. Jaunsillāči,
Glūdas p.; 4. Jaunozoliņi, Jaunsvirlaukas p.; 5. Jaunsterliņi, Vircavas p.)
12. Par zemes vienības sadalīšanu (Svētes p.)
13. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (1. Sesavas p.; 2. Valgundes p.; 3.
Elejas p.; 4. Vircavas p.)
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Krastiņi, Zemītes, Jaunsvirlaukas p.; 2.
Zemzarīši, Sesavas p.; 3. Mazmuskuļi, Vilces p.; 4. Grīvenieki, Vircavas p.; 5. Pekuļi, Vircavas
p.; 6. Ziediņi, Elejas p.)
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda pārvaldīšanas kārtību
16. Par Glūdas pagasta padomes 2009.gada 26.maija lēmuma (protokols Nr.5 4.p.) „Par
adreses piešķiršanu’’ atcelšanu
17. Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5 38. §) „Par grozījumiem
Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 2.§ 4.p.) „Par
nosaukuma piešķiršanu””
18. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra amatu
sarakstā
19. Par grozījumiem 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 24.§) „Par aizņēmuma
ņemšanu automašīnu iegādei”
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20. Par grozījumiem 2012.gada 25.jūlija lēmumā (protokols Nr.8 33.§) „Par dalību Eiropas
Komisijas finansēto projektu atklātajā konkursā „Tīkla EUROPE DIRECT informācijas
centru uzturētājstruktūru atlase 2013.-2017.gadam””
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu (1. Biedrība Vide un Cilvēks; 2. Luteriskās baznīcas
draudze)
22. Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta Nr.KPFI-10/13 ”Zema enerģijas patēriņa ēkas
„Valgundes sporta halle” jaunbūve Jelgavas novadā”” realizācijai
23. Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
24. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Lielplatones p.)
26. Par nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu (Lielplatones p.)
27. Par domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu
28. Par grozījumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
29. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
30. Par īres maksas samazināšanu (V.Dolgovs, Elejas p.)
31. Par izmaiņām amatu sarakstā (Glūdas p.)
32. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
33. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas
rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana”, Nr.
3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/005 realizācijai
34. Par adreses piešķiršanu (Konservu cehs, Valgundes p.)
35. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu (Smiltnieki, Platones p.)
36. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
37. Par pilnvarojuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim
Caunem parakstīt apliecinājumu saistībā ar projekta ”Zaļenieku arodvidusskolas
dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai nepieciešamā
līdzfinansējuma piešķiršanu

1.§
Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 26.jūlija līdz 22.augustam
(Ivars Romānovs)
I.Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (pielikumā), t.sk., par komunālo
maksājumu un komunālo maksājumu parāda administrēšanu – sakārtota uzskaites sistēma,
notiek izskaidrošanas darbs; tiek risināts jautājums sabiedrisko pirts pakalpojumu
nodrošināšanai, piemērojot vienotu pakalpojumu tarifu (tiek izstrādāts).
Jautājumu nav.
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Atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Juris Lavenieks, Rita Čigāne,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora sniegto pārskatu par pašvaldības darbu laika periodā
no 2012.gada no 26.jūlija līdz 22.augustam.
2. §
Par adreses piešķiršanu (1. Ausmas, Zaļenieku p.; 2. Līvbērzes p.; 3. Bituma bāze, Glūdas p.)
(Edgars Turks)
1.
Izskatot pilnvarotās personas Anitas Jefimovas (pilnvara, kas iereģistrēta zvērinātas
notāres Ilgas Tauriņas Aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.3464 un Nr.50), 2012.gada
10.augusta iesniegumu par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkām, un Valsts zemes
dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 3.augusta lēmumu Nr.14-03/155373-1 par
kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas atlikšanu, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9., 2.10. un 6.2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai 3.89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0450, un uz tās esošai dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0037 001 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0037 002, 5496 004 0037 003, 5496 004 0037 004 adresi ‘’Ausmas’’,
Zaļenieku pag., Jelgavas nov. LV-3011.
2. Anulēt adresi ‘’Lielģeriņi’’, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai VARIS.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

2.
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 7.augusta
vēstuli Nr.2-04.1-Z/3682 „Par adrešu datu sakārtošanu Jelgavas novadā”, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.8., 2.9., 2.10.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša,
Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola,
Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt zemesgrāmatā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5462 002
0008 un uz tās esošai dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 5462 002 0008 001 un
ar to fukcionāli saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumu 5462 002 0008 002, 5462
002 0008 003 un 5462 002 0008 004 adresi „Ģipteru Eikeni”, Līvbērzes pag.,
Jelgavas nov., LV-3014.
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2. Piešķirt zemesgrāmatā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5462 003
0171 un uz tās esošai dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 5462 003 0011 002 un
ar to funkcionāli saistītai būvei ar kadastra apzīmējumu 5462 003 0011 003 adresi
„Saulainītes”, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014.
3. Piešķirt zemesgrāmatā reģistrētai apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5462 006 0151 adresi „Ziedu iela 6”, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas
nov., LV-3014.
4. Piešķirt zemesgrāmatā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5462 008
0060 un uz tās esošai dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0060 001 un
ar to funkcionāli saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0060 002 un
5462 008 0060 007 adresi „Laumu iela 6A”, Vārpa, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.,
LV-3003.
5. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai Akadēmijas ielā 19, Jelgava,
LV-3001.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3007, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.
Izskatot SIA ,,Ceļu būvniecības sabiedrības „IGATE””, reģistrācijas Nr.41703001139,
juridiskā adrese Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007, 2012.gada 14.augusta iesniegumu par
adreses noteikšanu ēkai, kas atrodas Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5452 005 0047 un kura uzbūvēta atbilstoši būvprojektam, kas
apstiprināts Jelgavas novada būvvaldē 2011.gada 27.jūnijā ar lēmumu Nr.158/2011,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9., 8., 12.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0047 uzbūvētai
konteinera tipa katlu mājai ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0047 004 adresi
„Glūdas bituma bāze”, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV- 3040.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV- 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. §
Par adreses maiņu (1. Bitenieki, Kalnciema p.; 2. Mārsilu iela 1, Svētes p.)
(Edgars Turks)
1.
Lai sakārtotu adresāciju Kalnciema pagastā, izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāra vēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu Jelgavas
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novadā” un Ivanova Alekseja, ..., 195298, 2012.gada 23.jūlija iesniegumu, reģistrācijas
Nr.KAL/3-19.1/12/650-I, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. un 30.punktu, Jelgavas novada
domes 2011.gada 28.decembra lēmumu (protokols Nr.14 32.§) ‘’Par ciema statusu Jelgavas
novadā’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita
Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0086 esošajai dzīvojamai
mājai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Strazdu iela 4, Poķi, Kalnciema
pag., Jelgavas nov., LV-3016 uz adresi „Bitenieki”, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
LV-3016.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.
Lai sakārtotu adresāciju Svētes pagastā, izskatot Aijas Kramiņas, personas kods ...,
deklarētā dzīvesvieta ..., 2012.gada 10.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr.SVE/319.1/12/703-K, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,2.10.,8.,11.,29. punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5482 001
0363 un dārza mājai adresi no „75A”, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV3008, uz adresi: Mārsilu iela 1, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008
(kods Adrešu klasifikatorā – 103524322).
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4. §
Par nosaukuma piešķiršanu (1. Mežapuiķi, Sesavas p.; 2. kapi, Valgundes p.; 3. Diānas,
Vilces p.)
(Edgars Turks)
1.
Izskatot Jāņa Celitāna, personas kods .., pilnvarotās personas SIA „PK Mežs”, reģ. Nr.
43603015253, prokūrista Kristīnes Smirnovas, personas kods ..., iesniegumu par nosaukuma
un zemes lietošanas mērķa noteikšanu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2012.gada
13.jūlijā ar Nr.3-19.1/620-P un Centrālās zemes komisijas 2011.gada 4.aprīļa lēmumu
(atzinumu) Nr.7845 „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai
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paredzēto zemi”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2,
punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5474 011 0016, kas sastāv no zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5474 011 0643, 5474 011 0640, 5474 011 0644
7,63 ha kopplatībā, kas atrodas Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, piešķirt nosaukumu
„Mežapuiķi”.
2. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201).
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai, adresātam un
Centrālajai zemes komisijai (Meistaru iela 10/12, Rīga, LV-1050).
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.
2.
Lai pašvaldībai piekrītošas zemes vienības reģistrētu zemesgrāmatā, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kas atrodas Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, reģistrēt kā patstāvīgus nekustamos īpašumus, piešķirot nosaukumus:
1.1. „Jaunie kapi”, zemes vienībai 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010
0411;
1.2. „Hercogu kapi”, zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 011
0410;
1.3. „Puču kapi”, zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 009
0401;
1.4. „Kalnciema kapi”, zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486
004 0404;
1.5. „Peitiņu kapi”, zemes vienībai 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 002
0411;
1.6. „Braslas kapi”, zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 008
0401;
1.7. „Senkapi”, zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0403;
1.8. „Piemineklis”, zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 002
0416.
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2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
3. Noteikt zemes vienībām zemes lietošanas mērķi - „kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve” (NĪLM kods 0907).
4. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3007, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.
Izskatot Brigitas Bogdanovas, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta..., 2012.gada
27.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2012.gada 27.jūlijā ar Nr.319.1/664-B, par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām, uz kurām atzītas īpašuma tiesības ar
Centrālās zemes komisijas 2011.gada 14.novembra lēmumu (atzinumu) Nr.8341 „Par īpašuma
tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta 4.punktu 20.panta 1.punkts un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5490 003 0250, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490
003 0250, piešķirt nosaukumu „Diānas”.
2. Atļaut sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
5490 001 0189, Vilces pagastā, Jelgavas novadā:
2.1.zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0189
izveidot kā pastāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu
„Kleinbergi”;
2.2.zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 006 0023 izveidot
kā pastāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Trekteri”.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai,
adresātam un Centrālajai zemes komisijai (Meistaru iela 10/12, Rīga, LV1050).
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.
5. §
Par starpgabala statusa noteikšanu (Atvari, Elejas p.)
(Edgars Turks)
Izskatot Elejas pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes vienības 0,09 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0695 noteikšanu par starpgabalu un nosaukuma piešķiršanu,
konstatēts, ka pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0695 ir
mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.
punkta b) apakšpunktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
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1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”3. panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas
plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita
Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgrāmatā nereģistrēts Jelgavas novada pašvaldībai piekrītošs
zemes gabals 0.09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0695 ir zemes
starpgabals.
2. Pašvaldībai piekrītošo zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0695, kas atrodas Elejas pagastā, Jelgavas novadā, izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu piešķirot nosaukumu „Atvari”.
3. Zemes gabalam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Dimzu lauks, Zaļenieku p.; 2. Būmaņu lauks,
Zaļenieku p; 3. Mazlībieši, Vircavas p.; 4. Sprīžu lauks, Platones p. 5. Ojāri, Vircavas p.; )
(Edgars Turks)
1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma – zemes vienības ”Dimzu lauks”, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Dimzu lauks” ar kadastra Nr.5496 002 0159, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0.76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496
002 0117, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.

2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma – zemes vienības ”Būmaņu lauks”, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai un pamatojoties uz likuma
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„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Būmaņu lauks” ar kadastra Nr.5496 002 0157, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3.00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 002
0105, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Mazlībieši”, kadastra Nr.5492 002 0137, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Atsavināt nekustamo īpašumu „Mazlībieši” ar kadastra Nr.5492 002 0137, kas sastāv
no zemes vienības 0,9433 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0066 un ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0066 001, kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas
novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
1.

4.
Izvērtējot nekustamā īpašuma – zemes vienības ”Sprīžu lauks”, Platones pagastā, Jelgavas
novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Sprīžu lauks”, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 49.53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0155, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.

5.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Ojāri”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā,
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
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14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 3.augusta sēdes protokolu Nr.7, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Ojāri” – neapbūvētu zemesgabalu 0,344 ha
platībā, kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5492 001
0275, nosakot, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena Ls 2724 (divi tūkstoši septiņi simti
divdesmit četri lati).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ojāri”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5492 001 0275, izsoles noteikumus.
3. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai organizēt izsoli.

7. §
Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Tīsu krogs dz.4, Lielplatones p.)
(Edgars Turks)
Izskatot Regīnas Podānes, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta ...2012.gada
27.jūnija iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Tīsu
krogs” dz.4, Lielplatones pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”
I daļas 1.punkta 1.1.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša,
Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola,
Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvojamo telpu 25.8 m2 platībā, kas
atrodas „Tīsu krogs” dz.4, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
veikt īpašuma novērtēšanu.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Jelgavas tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
8. §
Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (Slimnīcas iela 1, Kalnciema p.)
(Edgars Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 8.1
panta otro daļu un šā likuma Pārejas noteikumu 30.¹punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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Nodot privatizācijai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Slimnīcas ielā 1, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

9. §
Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību nodošanu privatizācijai (R.Pelšes iela 5,
Elejas p.)
(Edgars Turks)
Uz Jelgavas novada pašvaldībai piederošām divām zemes vienībām, kadastra
apzīmējums 5448 006 0462, 0.4952 ha platībā un kadastra apzīmējums 5448 006 0694,
0.0298 ha platībā, kas atrodas Roberta Pelšes ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka un palīgēkas, kuru domājamās daļas pieder dzīvokļu
īpašniekiem.
Jelgavas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienībām reģistrētas 2012.gada
14.jūnijā Jelgavas zemesgrāmatu nodaļā, Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0050 6382.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmo daļu, dzīvojamās mājas Roberta Pelšes ielā 5, Elejā, dzīvokļu īpašnieku 2012.gada
24.jūlija iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,
Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Elejas pagastā, „Roberta Pelšes iela 5” ar
kadastra Nr.5448 006 0462, ar kopējo platību 0.525ha.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Jelgavas tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
10. §
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Lielplatones kapi, Lielplatones p.)
(Edgars Turks)
Izskatot SIA ‘’Latvijasmernieks.lv’’ 2008.gada 19.maija Lielplatones pagasta pārvaldē
iesniegto zemes robežu plānu nekustamajam īpašumam „Lielplatones kapi ”, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, pēc SIA ‘’Latvijasmernieks.lv’’ kadastrālās uzmērīšanas,
konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0275 platība ir 2.67 ha, kas
atšķiras no grafiski noteiktās platības NĪ VKIS datu bāzē - 0.35 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita
Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt zemes vienības „Lielplatones kapi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra apzīmējums 5460 001 0275, instrumentāli uzmērīto, precizēto platību 2.67
ha.
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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.
11. §
Par zemes vienības atdalīšanu (1. Tauriņi 2, Platones p.; 2. Lilijas, Glūdas p.; 3. Jaunsillāči,
Glūdas p.; 4. Jaunozoliņi, Jaunsvirlaukas p.; 5. Jaunsterliņi, Vircavas p.)
(Edgars Turks)
1.
Izskatot Vircavas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieka Jāņa Tāluma iesniegumu
par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2012.gada 17.jūlijā ar reģistrācijas Nr.3-19.1/625, un Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas Virsvaldes prezidija 2012.gada 7.augusta lēmumu pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 15.panta 3.,4.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita
Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Mācītāja
muiža’’, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 007 0143, kas
sastāv no 3 zemes vienībām ar kopējo platību 72.71 ha, zemes vienību 2.38 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0268.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0268 izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Tauriņi 2”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 2.38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5404 007
0268 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

2.
Izskatot Jurija Dudiča, deklarētā dzīves vieta „..., 2012.gada 18.jūlija iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, 11. panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 16.1.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs,
Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Lilijas”, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5452 001 0182, kas sastāv no trīs zemes
vienībām ar kopējo platību 2.166 ha, zemes vienību 0.867ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5452 001 0182.
2. Atdalāmo zemes vienību izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot
nosaukumu „Vijolītes”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 0.867ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 001
0182, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai 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.
3.
Izskatot Anda Avota, deklarētā dzīves ..., 2012.gada 19.jūlija iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs,
Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Jaunsillāči”,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5452 002 0112, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kopējo platību 14.06ha , zemes vienību 5.0ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0139.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0139 izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu, piešķirot tam nosaukumu „Eduardi”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0139, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai 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.
4.
Izskatot Agra Špera, deklarētā dzīves vieta ..., 2012.gada 10.jūlija iesniegumu par
zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
15.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība" 23.2.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra
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saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam,
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Jaunozoliņi”,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5456 010 0065, kas sastāv
no divām zemes vienībām ar kopējo platību 7,6 ha, zemes vienību 1,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5456 010 0066.
2. Zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0066, izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunozolu mežs”, un noteikt zemes
lietošanas mērķi -„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība’’ (NĪLM kods 0201).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai 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.
5.
Izskatot Gundara Ozoliņa, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta ..., un Jevgēnijas
Ritenieces, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta ..., 2012.gada 19.jūlija iesniegumus par
kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma „Sterliņi” sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības un
nosaukuma piešķiršanu atdalītajai daļai, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1. panta 14. punktu un 15. panta 3., 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Sterliņi”, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 002 0015, kas sastāv no 3 zemes
vienībām ar kopējo platību 3,7 ha, zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 002 0016 un zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5492 002 0017.
2. No atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0016 un 5492 002
0017, 2.6 ha kopplatībā, izveidot vienu patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot tam
nosaukumu „Jaunsterliņi”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai, 2.0ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0016,
un zemes vienībai, 0,6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0017, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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12. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Svētes p.)
(Edgars Turks)
Izskatot Svētes pagasta pārvaldes ierosinājumu veikt zemesgrāmatā nereģistrētas,
pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kas atrodas Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
sadalīšanu, konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5482 005 0508 atbilstoši
Jelgavas novada teritorijas plānojumam atrodas augstvērtīgo lauksaimniecības zemju
teritorijā, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā
īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, likuma Par autoceļiem 6.1 pantu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 18. punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14
,,Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piekritīgu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 5482 005 0508, kas atrodas Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 78.6 ha, divās zemes vienībā 39.8ha platībā un 38.8ha
platībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Zemes vienību 39.8 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu,
piešķirot nosaukumu „Graudiņu lauks”.
3. Zemes vienību 38.8 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu,
piešķirot nosaukumu „Līdumu lauks”.
4. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
4.1.jaunizveidotajai zemes vienībai 39.8 ha platībā - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101);
4.2.jaunizveidotajai zemes vienībai 38.8 ha platībā - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
5. Uz zemes vienības „Līdumu lauks” paredzēt ceļa servitūta vietu (6.0m platu
saskaņā ar grafisko pielikumu), par labu zemes vienībai „Graudiņi” ar kadastra
apzīmējumu 5482 005 0049.
6. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

13. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (1. Sesavas p.; 2. Valgundes p.; 3. Elejas
p.; 4. Vircavas p.)
(Edgars Turks)
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1.
Izvērtējot Valsts Zemes Dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 26.jūnija
vēstuli Nr.2-04-Z/2790 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”, pamatojoties uz
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu un 25.panta otro prim daļu, 25.panta piekto daļu un
25.panta sestās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Administratīvā procesa
likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri un noteikt
zemes nomas pirmtiesības:
1.1. Inārai Lūdiņai, personas kods ..., uz pastāvīgā lietošanā piešķirto apbūvēto zemes
vienību 1,34 ha platībā, kadastra apzīmējums 5474 007 0160, Upes iela 31,
Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads.
1.2. Jevgenijai Lielcepurei, personas kods ..., uz pastāvīgā lietošanā piešķirto apbūvēto
zemes vienību 1,561 ha platībā, kadastra apzīmējums 5474 009 0014, „Vīndedži”,
Sesavas pagasts, Jelgavas novads.
1.3. Jevgenijai Lielcepurei, personas kods ..., uz pastāvīgā lietošanā piešķirto apbūvēto
zemes vienību 2,642 ha platībā, kadastra apzīmējums 5474 009 0015, „Tukuļi”,
Sesavas pagasts, Jelgavas novads.
2. Noteikt, ka Ināras Lūdiņas, personas kods ..., mantiniekiem (I. Lūdiņa mirusi
19.08.2011.), un Jevgenijai Lielcepurei, personas kods ...., zemes nomas pirmtiesības
jāizmanto līdz 2013. gada 2. janvārim.
3. Noteikt, ka Ināras Lūdiņas, personas kods ..., mantiniekiem (I. Lūdiņa mirusi
19.08.2011.) un Jevgenijai Lielcepurei, personas kods ..., par lietošanā bijušo apbūvēto
zemi jāmaksā normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodoklis un nomas
maksa no 2012. gada 1. janvāra līdz zemes nomas līguma noslēgšanas dienai.
4. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt un uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāmas sekojošas apbūvētas zemes vienības:
4.1. zemes vienība 1,34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0160;
4.2. zemes vienība 1,561 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 009 0014;
4.3. zemes vienība 2,642 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 009 0015.
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātiem.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.
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Izvērtējot Valsts Zemes Dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 26.jūnija
vēstuli Nr.2-04-Z/2790 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.” un ņemot vērā to,
ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktam, personu viedokļu
noskaidrošana nav adekvāta, jo VZD Zemgales reģionālā nodaļa ir sniegusi visas
nepieciešamās ziņas, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
4.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu un 25.panta otro prim
daļu, 25.panta piekto daļu un 25.panta sestās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.un 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,
Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri un noteikt zemes
nomas pirmtiesības:
1.1. Jānim Freidenfeldam, personas kods ..., uz viņam pastāvīgā lietošanā piešķirtām
neapbūvētām zemes vienībām, 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 005 0073
un 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 005 0425, „Rietumi”, Valgundes
pagasts, Jelgavas novads.
1.2. Jānim Kozlovskim, personas kods ..., uz viņam pastāvīgā lietošanā piešķirto
apbūvēto zemes vienību 0.298 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0166,
Mehanizatoru iela 13, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.
1.3. Birutai Pancei, personas kods ..., uz viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto neapbūvēto
zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0263, „Paražkalni”,
Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.
2. Noteikt, ka Jānim Freidenfeldam, personas kods ..., Jānim Kozlovskim, personas kods ....,
Birutai Pancei, personas kods ..., zemes nomas pirmtiesības jāizmanto līdz 2013.gada
2.janvārim.
3. Noteikt, ka Jānim Freidenfeldam, personas kods ... un Birutai Pancei, personas kods ...,
par lietošanā bijušo neapbūvēto zemi jāmaksā normatīvajos aktos noteiktais nekustamā
īpašuma nodoklis un nomas maksa no 2012.gada 1.janvāra līdz iesnieguma iesniegšanas
dienai par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām vai zemes nomas līguma noslēgšanas
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.
4. Noteikt, ka Jānim Kozlovskim, personas kods ... par lietošanā bijušo apbūvēto zemi
jāmaksā normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa no
2012.gada 1.janvāra līdz zemes nomas līguma noslēgšanas dienai.
5. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt un uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta zemes vienības 0.298 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5486 013 0166.
6. Noteikt, ka par neapbūvētu zemes vienību , 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486
005 0073 , zemes vienību 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 005 0425 un
zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0263, piekritību Jelgavas
novada pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, tiks lemts pēc zemes nomas
pirmtiesību izmantošanas un lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas vai zemes
nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņa, tas ir, pēc 2012.gada 30.decembra.
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
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8. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātiem.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Šo lēmumu
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
3.
Izvērtējot Valsts Zemes Dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 26.jūnija
vēstuli Nr.2-04-Z/2790 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”, pamatojoties uz
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu un 25.panta otro prim daļu, 25.panta piekto daļu un
25.panta sestās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.un 2.punktu, Administratīvā
procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punkt, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs,
Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri un noteikt zemes
nomas pirmtiesības:
1.4. Mārītei Skalderei, personas kods ..., uz viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes vienību 0.1509 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0208,
Skolas iela 8, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads;
1.5. Fjodoram Lazarevam, personas kods ..., uz viņam pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes vienību 0.121 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0250, Parka iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads;
1.6. Dacei Cabei, personas kods ..., uz viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto 1/2
domājamās daļas no zemes vienības 0.2014 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0261, Lietuvas iela 15, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas
novads;
1.7. Inesei Butnorei, personas kods ..., zemes lietošanas tiesības uz viņai
pastāvīgā lietošanā piešķirto 1/2 domājamās daļas no zemes vienības 0.2014
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0261, Lietuvas iela 15, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads;
1.8. Apdrošināšanas
akciju
sabiedrībai
„DUKĀTS”,
reģistrācijas
Nr.40003049339, uz viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību
0.1128 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0319, „Brūzis”, Elejas
pagasts, Jelgavas novads;
1.9. Dārzkopības
kooperatīvās
sabiedrībai
„ĀBELĪTE”,
reģistrācijas
Nr.43603009505, uz viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību 13.26
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 007 0028 „Asteres”, Elejas
pagasts, Jelgavas novads.
2.

Noteikt, ka Mārītei Skalderei, personas kods ..., Fjodoram Lazarevam, personas
kods ..., Dacei Cabei, personas kods ..., Inesei Butnorei, personas kods ...,
Apdrošināšanas akciju sabiedrībai „DUKĀTS”, reģistrācijas Nr.40003049339,
un Dārzkopības kooperatīvās sabiedrībai „ĀBELĪTE”, reģistrācijas
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Nr.43603009505,
2.janvārim.
3.

zemes

nomas

pirmtiesības

jāizmanto

līdz

2013.gada

Noteikt, ka Dārzkopības kooperatīvās sabiedrībai „ĀBELĪTE”, reģistrācijas
Nr.43603009505, par visu tai lietošanā bijušo neapbūvēto zemi jāmaksā
normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa no
2012.gada 1.janvāra līdz iesnieguma iesniegšanas dienai par atteikšanos no
zemes lietošanas tiesībām vai zemes nomas līguma noslēgšanas dienai, bet ne
ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

4. Noteikt, ka Mārītei Skalderei, personas kods ..., Fjodoram Lazarevam, personas
kods .., Dacei Cabei, personas kods .., Inesei Butnorei, personas kods ..., un
apdrošināšanas akciju sabiedrībai „DUKĀTS”, reģistrācijas Nr.40003049339,
par lietošanā bijušo apbūvēto zemi jāmaksā normatīvajos aktos noteiktais
nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa no 2012.gada 1.janvāra līdz zemes
nomas līguma noslēgšanas dienai.
5. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt un uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmas šādas apbūvētas zemes vienības:
5.1. zemes vienība 0.1509 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0208;
5.2. zemes vienība 0.121 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0250;
5.3. zemes vienība 0.2014 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0261;
5.4. zemes vienība 0.1128 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0319.
6. Noteikt, ka par neapbūvētas zemes vienības 13.26 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5448 007 0028 piekritību Jelgavas novada pašvaldībai vai
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, tiks lemts pēc zemes nomas pirmtiesību
izmantošanas un lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas vai zemes
nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņa, tas ir, pēc 2012.gada 30.decembra.
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un
adresātiem.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.
Izvērtējot Valsts Zemes Dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 26.jūnija
vēstuli Nr.2-04-Z/2790 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”, pamatojoties uz
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu un 25.panta otro prim daļu, 25.panta piekto daļu un
25.panta sestās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.un 2.punktu, Administratīvā
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procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs,
Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri un noteikt zemes
nomas pirmtiesības:
1.1.Jelgavas rajona lauksaimniecības kooperatīvajai sabiedrībai „KRASTIŅI”,
reģistrācijas Nr.41703006244, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto apbūvēto zemes
vienību 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 5492 005 0062, „L.K.S. Krastiņi”,
Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
1.2.Konstantinai Artimovičai, personas kods ..., un Veronikai Aijai Artimovičai, personas
kods ..., katrai uz ½ pastāvīgā lietošanā piešķirtajām domājamajām daļām no
apbūvētas zemes vienības 0,146 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 5492 001 0282,
„Ērgļi”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
2. Noteikt, ka Jelgavas rajona lauksaimniecības kooperatīvajai sabiedrībai „KRASTIŅI”,,
reģistrācijas Nr.41703006244, Konstantinai Artimovičai, personas kods ..., Veronikai
Aijai Artimovičai, personas kods ..., zemes nomas pirmtiesības jāizmanto līdz 2013.gada
2.janvārim.
3. Noteikt, ka Jelgavas rajona lauksaimniecības kooperatīvajai sabiedrībai „KRASTIŅI”,,
reģistrācijas Nr.41703006244, Konstantinai Artimovičai, personas kods ..., Veronikai
Aijai Artimovičai, personas kods ... par lietošanā bijušo apbūvēto zemi jāmaksā
normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa no
2012.gada 1.janvāra līdz zemes nomas līguma noslēgšanas dienai.
4. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt un uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāmas apbūvētas zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0062 un 0,146 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0282.
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātiem.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
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 tā spēkā stāšanās dienas.

14. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Krastiņi, Zemītes, Jaunsvirlaukas p.; 2.
Zemzarīši, Sesavas p.; 3. Mazmuskuļi, Vilces p.; 4. Grīvenieki, Vircavas p.; 5. Pekuļi,
Vircavas p.; 6. Ziediņi, Elejas p.)
(Edgars Turks)
1.
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Izskatot SIA „Ģeometrs”, licence Nr.228, zemes ierīkotājas Ievas Lillās, sertifikāta
Nr.AA000000040, 2012.gada 4.jūnijā izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
‘’Krastiņi” ar kadastra Nr.5456 011 0124, zemes vienības 18.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0124 un ‘’Zemītes’’ ar kadastra Nr.5456 011 0150, zemes vienības
14.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0150, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, sadalei un apvienošanai un 2012.gada 17.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā saņemto
Laimas Klidziņas (personas kods ...) un Rasmas Kalnietes (personas kods ...), kura uz
pilnvaras Nr.1117 (izdota 2012.gada 18.janvārī) ir tiesīga pārstāvēt Āra Burkāna zemnieku
saimniecību ‘’Sējas’’ (reģistrācijas Nr.43601006449), iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.319.1/12/631-K, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu, un
2012.gada 20.aprīļa vienošanos par zemes atvienošanu/pievienošanu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1.,
31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam,
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Jelgavas novada
pašvaldības būvvaldes 2012.gada 16.jūlija lēmumu Nr.179/2012 ‘’Par zemes ierīcības
projekta akceptēšanu’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars
Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars
Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta
Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ģeometrs” (licence Nr.228) zemes ierīkotājas Ievas Lillās
(sertifikāta Nr.AA000000040) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma ‘’Krastiņi” ar kadastra Nr.5456 011 0124 zemes vienības 18.0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0124 un ‘’Zemītes’’ ar kadastra Nr.5456 011
0150 zemes vienības 14.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0150
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, zemes robežu pārkārtošanai.
2. No nekustamā īpašuma ‘’Krastiņi’’ zemes vienības 18.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0124 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo
īpašumu 1.3 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) ar nosaukumu ‘’Krastiņi’’.
Jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai un dzīvojamai ēkai saglabāt esošo
adresi ‘’Krastiņi’’, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. un noteikt zemes lietošanas
mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM
kods 0101).
3. No nekustamā īpašuma ‘’Krastiņi’’ zemes vienības 18.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0124 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo
īpašumu 14.0 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) ar nosaukumu
‘’Jaunkrastiņi’’. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods
0101).
4. No nekustamā īpašuma ‘’Krastiņi’’ zemes vienības 18.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0124 atdalīt zemes vienību 2.7 ha platībā un pievienot
zemes vienībai 14.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0150, kas atrodas
nekustamā īpašuma ‘’Zemītes’’ sastāvā ar kadastra Nr.5456 011 0150,
jaunizveidotajai apvienotajai zemes vienībai 17.6 ha kopplatībā (zemes ierīcības
projektā Nr.3) piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Zemītes’’ un noteikt
zemes lietošanas mērķi- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

2.
Izskatot SIA „Ģeometrs”, licence Nr.228, zemes ierīkotājas Ievas Lillās, sertifikāta
Nr.AA000000040, 2012.gada 4.jūnijā izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
‘’Zemzarīši” ar kadastra Nr.5474 001 0023, zemes vienības 16.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5474 001 0023 Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, sadalei un 2012.gada 17.jūlijā
Jelgavas novada pašvaldībā saņemto Voldemāra Lipska (deklarētā dzīvesvieta ....)
iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-19.1/12/633-L, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
un nosaukuma piešķiršanu,pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības
likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288
‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Jelgavas
novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas
novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 16.jūlija lēmumu
Nr.186/2012 ‘’Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu’’, novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ģeometrs” (licence Nr.228) zemes ierīkotājas Ievas Lillās
(sertifikāta Nr.AA000000040) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma ‘’Zemzarīši” ar kadastra Nr.5474 001 0023, zemes vienības 16.0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 001 0023 Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
sadalei.
2. No nekustamā īpašuma ‘’Zemzarīši’’ zemes vienības 16.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5474 001 0023 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo
īpašumu 2.5 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) ar nosaukumu
‘’Zemzarīši’’, jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai un ēkām saglabāt esošo
adresi ‘’Zemzarīši’’, Sesavas pag., Jelgavas nov. un noteikt zemes lietošanas
mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM kods 0101).
3. No nekustamā īpašuma ‘’Zemzarīši’’ zemes vienības 16.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5474 001 0023, atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo
īpašumu 13.5 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) ar nosaukumu
‘’Lielzariņi’’. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi ––
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods
0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.
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Izskatot SIA „Ģeometrs”, licence Nr.228, zemes ierīkotājas Ievas Lillās, sertifikāta
Nr.AA000000040, 2012.gada 4.jūnijā izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
‘’Mazmuskuļi” ar kadastra Nr.5490 001 0117 zemes vienības 19.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0117 Vilces pagastā, Jelgavas novadā, sadalei un 2012.gada 17.jūlijā
Jelgavas novada pašvaldībā saņemto Kaspara Duges (Duges Jelgavas rajona zemnieku
saimniecības ‘’Terēņi’’ īpašnieks) iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-19.1/12/632-D, par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada
23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Jelgavas
novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 16.jūlija lēmumu Nr.185/2012 ‘’Par zemes ierīcības
projekta akceptēšanu’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars
Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars
Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta
Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ģeometrs” (licence Nr.228) zemes ierīkotājas Ievas Lillās
(sertifikāta Nr.AA000000040) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma ‘’Mazmuskuļi” ar kadastra Nr.5490 001 0117 zemes vienības 19.0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0117 Vilces pagastā, Jelgavas novadā
sadalei.
2. No nekustamā īpašuma ‘’Mazmuskuļi’’ zemes vienības 19.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0117 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo
īpašumu 1.1 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) ar nosaukumu
‘’Mazmuskuļi’’, jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai un ēkām saglabāt
esošo adresi ‘’Mazmuskuļi’’, Vilces pag., Jelgavas nov. un noteikt zemes
lietošanas mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. No nekustamā īpašuma ‘’Mazmuskuļi’’ zemes vienības 19.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0117 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo
īpašumu 17.9 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) ar nosaukumu ‘’Vindeļi’’.
Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi ––„zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4.
Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, zemes ierīkotājas
Vaivas Laimītes, sertifikāta Nr.AA000000065, 2012.gada 22.maijā izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Grīvenieki” ar kadastra Nr.5492 005 0065, zemes vienības 16.2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0065 Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, sadalei
un 2012.gada 24.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā saņemto Jura Cimermaņa (personas kods
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301256-10003) iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-19.1/658-C, par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada
23.jūlija lēmumu Nr.194/2012 ‘’Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu’’, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, zemes
ierīkotājas Vaivas Laimītes, sertifikāta Nr.AA000000065, 2012.gada 22.maijā
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Grīvenieki” ar
kadastra Nr.5492 005 0065 zemes vienības 16.2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0065 Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, sadalei.
2. No nekustamā īpašuma ‘’Grīvenieki’’ zemes vienības 16.2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5492 005 0065 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot
nekustamo īpašumu 5.8 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) ar
nosaukumu ‘’Grīvenieki’’, jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai un
ēkām saglabāt esošo adresi ‘’Grīvenieki’’, Vircavas pag., Jelgavas nov. un
noteikt zemes lietošanas mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. No nekustamā īpašuma ‘’Grīvenieki’’ zemes vienības 16.2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5492 005 0065 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot
nekustamo īpašumu 10.4 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) ar
nosaukumu ‘’Lielgrīvenieki’’. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt zemes
lietošanas mērķi ––„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
Izskatot SIA „METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748, zemes ierīkotājas Kristīnes
Braunas, sertifikāta Nr.BA-196, 2012.gada 11.maijā izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Pekuļi” ar kadastra Nr.5492 005 0113, zemes vienības 18.8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5492 005 0113 Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, sadalei un 2012.gada
24.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā saņemto SIA ‘’Metrum’’ reģiona vadītāja Aivara Stoķa
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas reģistrēts ar Nr.3-12.1/590 un
Ojāra Pekuļa (personas kods ....) iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-19.1/660-P par nosaukuma
piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro
daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ‘’Zemes ierīcības projekta
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izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Jelgavas novada
pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada
teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 23.jūlija lēmumu
Nr.193/2012 ‘’Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu’’, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748, zemes ierīkotājas
Kristīnes Braunas, sertifikāta Nr.BA-196, 2012.gada 11.maijā izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pekuļi” ar kadastra Nr.5492 005 0113,
zemes vienības 18.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0113
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, sadalei.
2. No nekustamā īpašuma ‘’Pekuļi’’ zemes vienības 18.8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0113 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot
nekustamo īpašumu 7.7 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) ar
nosaukumu ‘’Pekuļi’’, jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai un ēkām
saglabāt esošo adresi ‘’Pekuļi’’, Vircavas pag., Jelgavas nov. un noteikt zemes
lietošanas mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. No nekustamā īpašuma ‘’Pekuļi’’ zemes vienības 18.8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0113 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot
nekustamo īpašumu 11.1 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) ar
nosaukumu ‘’Jaunpekuļi’’. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt zemes
lietošanas mērķi ––„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.
Izskatot SIA ‘’Latvijasmernieks.lv’’, reģistrācijas Nr.40003783960, 2012. gada 21.
maijā izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ‘’Ziediņi’’, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 001 0058 un Jelgavas novada domes 2011.gada
28.decembra lēmumu (protokols Nr.14 22.§) „Par zemes vienības atdalīšanu”, pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.;
31.1 un 31.2 punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam,
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”Jelgavas novada pašvaldības
Būvvaldes 2012.gada 25.jūnija lēmumu Nr.162/2012 ‘’Par zemes ierīcības projekta
akceptēšanu’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita
Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
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Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA ‘’Latvijasmernieks.lv’’, reģistrācijas Nr.40003783960, zemes ierīkotājas
Vaivas Laimītes, sertifikāta Nr.AA000000065, 2012.gada 21.maijā izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’Ziediņi’’, Elejas pagasts, Jelgavas novads, ar
kadastra Nr.5448 001 0058, zemes vienības 3.239ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448
001 0058 sadalei.
2. No nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes vienības 3.239 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5448 001 0058 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo
īpašumu 1.078ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) ar nosaukumu „Ziediņi”.
Jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai un uz tās esošām ēkām piešķirt adresi
„Ziediņi”, Elejas pag., Jelgavas nov. LV-3023, un noteikt zemes lietošanas mērķi –
„vienstāvu un divstāvu daudzīvokļu māju apbūve” (NĪLM kods 0701).
3. No nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes vienības 3.239ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5448 001 0058 atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamo īpašumu 2.161ha
platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) ar nosaukumu „Ziediņi-1”. Jaunizveidotajai zemes
vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platība var tikt precizēta.
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. §
Par pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda pārvaldīšanas kārtību
(Edgars Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2., 5., 7., 27., 40., 42. un
43.pantiem, Jelgavas novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrību noslēgtajiem līgumiem „Par
pašvaldības dzīvokļu īres maksas administrēšanas kārtību”, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda
pārvaldīšanas kārtību (1.pielikums).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.
3. Noteikt, ka iesniegumus par īres maksas samazināšanu par dzīvokļu
remontiem, kuri veikti līdz 2012.gada 1.septembrim, izskata Dome.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai.

16. §
Par Glūdas pagasta padomes 2009.gada 26.maija lēmuma (protokols Nr.5 4.p.) „Par
adreses piešķiršanu’’ atcelšanu
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(Edgars Turks)
Ņemot vērā to, ka iecere par dzīvokļu Nr.2 un Nr.3, Dzelzceļa ēkā 3, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, apvienošanu nav realizēta, ēkā ir dzīvokļu īpašumi Nr.2 un Nr.3, par kuru īri
noslēgti divi īres līgumi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 8.punktu novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs,
Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atcelt Glūdas pagasta padomes 2009.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.5, 4.p.)
„Par adreses piešķiršanu”.

17. §
Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5 38. §) „Par grozījumiem
Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 2.§ 4.p.) „Par
nosaukuma piešķiršanu””
(Edgars Turks)
Konstatējot nepilnības Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols
Nr.4 2.§ 4.p.) „Par nosaukuma piešķiršanu””, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs,
Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols
Nr.4 2.§ 4.p.) „Par nosaukuma piešķiršanu””, izsakot to šādā redakcijā:
„Piešķirt ēkām ar nosaukumu „Kaužas” - kaltei ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0094 001
un noliktavai ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0094 002 – adresi: Rubeņu iela 2, Mazlauki,
Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037.”
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.
18. §
Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra amatu
sarakstā
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo un
otro daļu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
ceturtās daļas 11.punktu un piektās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa
noteikumu Nr.135 ”Noteikumi par kvalificēta personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu
vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs” 3.pielikumu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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1. Veikt grozījumus Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra amatu
sarakstā:
1.1. Izteikt jaunā redakcijā aili Nr. 5.2.:
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

5.2

Medicīnas māsa

Likme

Mēnešalgu
grupa

Mēnešalga
par pilnu
likmi

Mēnešalga
atbilstoši
likmes
lielumam

Vārds Uzvārds

0.5

7

300.00

150.00

Vakance

2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

19. §
Par grozījumiem 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 24.§) „Par aizņēmuma
ņemšanu automašīnu iegādei”
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Grozīt 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4 24.§) „Par aizņēmuma
ņemšanu automašīnu iegādei”, 1.punktā aizstājot tekstu „270 000.00 LVL (divi
simti septiņdesmit tūkstoši lati un 00 santīmi)” ar tekstu: „340 000.00 LVL
(trīs simti četrdesmit tūkstoši lati un 00 santīmi)”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

20.§
Par grozījumiem 2012.gada 25.jūlija lēmumā (protokols Nr.8 33.§) „Par dalību Eiropas
Komisijas finansēto projektu atklātajā konkursā „Tīkla EUROPE DIRECT informācijas
centru uzturētājstruktūru atlase 2013.-2017.gadam””
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša,
Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola,
Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Grozīt 2012.gada 25.jūlija lēmuma (protokols Nr.8 33.§) 2.punktu, papildinot
tekstu „Projekta kopējās izmaksas 40 000 EUR” ar tekstu „Projekta kopējās
izmaksas 2013.gadā 40 000 EUR”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
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21.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu (1. Biedrība Vide un Cilvēks; 2. Luteriskās baznīcas draudze)
(Līga Lonerte)
1.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un
10.punktu, ELFLA atklāta projektu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un biedrības
„Vide un Cilvēks” iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša,
Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola,
Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 115.90 (Viens simts piecpadsmit lati un 90
santīmi) apmērā biedrībai „Vide un Cilvēks” projekta „Dārza darbu kopšanas
tehniskās iespējas vietējiem iedzīvotājiem” realizācijai. Projekta kopējās
izmaksas 1159.00 (Viens tūkstotis viens simts piecdesmit deviņi lati un 90
santīmi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
2.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un
10.punktu, Rietumu bankas labdarības fonda un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas konkursa „Latvijas sakrālais mantojums” un Kalnciema–Klīves evaņģēliski
luteriskās baznīcas draudzes iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt līdzfinansējumu LVL 1200.00
(Viens tūkstotis divi simti lati un 00 santīmi) apmērā Kalnciema–Klīves
evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei projekta „Kalnciema–Klīves baznīcas
atjaunošana” realizācijai. Projekta kopējās izmaksas 4200.00 (Četri tūkstoši
divi simti lati un 00 santīmi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

22. §
Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta Nr.KPFI-10/13 ”Zema enerģijas patēriņa ēkas
„Valgundes sporta halle” jaunbūve Jelgavas novadā”” realizācijai
(Līga Lonerte)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta 5.punktu
un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no KPFI projekta Nr. KPFI-10/13 ”Zema enerģijas
patēriņa ēkas „Valgundes sporta halle” jaunbūve Jelgavas novadā”” realizācijai
670143.20 LVL (Seši simti septiņdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit trīs lati un 20
santīmi) apmērā.
2. Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz termiņu – 20 gadiem saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi.
3. Par aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu noteikt 2014.gada
1.jūliju.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

23. §
Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra
noteikumiem Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” un Valsts kases
noteiktiem nosacījumiem, ka Valsts kase izsniegtā aizdevuma valūtas maiņu un procentu
likmes maiņu no fiksētas uz mainīgo veic vienu reizi aizdevuma līguma darbības laikā un
procentu likmi var pārskatīt, ja starpība starp aizdevumam piemēroto aizdevuma procentu
likmi un to likmi, kas tiek piemērota no Valsts aizdevumiem pieprasījuma iesniegšanas dienā,
nav mazāka par 1 (vienu) % un aizdevuma atmaksas atlikušais termiņš nav īsāks par 1 (vienu)
gadu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevumu valūtas maiņu no eiro uz latiem procentu likmes
maiņu no fiksētas uz mainīgo, piemērojot 1 (viena) gada valsts aizdevumu procentu
likmi, saskaņā ar pielikumu.
2. Lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevumu procentu likmes maiņu, piemērojot 1 (viena)
gada valsts aizdevumu procentu likmi, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
24. §
Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
(Līga Lonerte)
Izskatot pilnsabiedrības „Kapitāla pārvaldes sistēmas” 2012.gada 19.jūlija vēstuli
Nr.25.2/1 „Par vienošanos par atlīdzību koncesionāram 2012.gadā”, pamatojoties uz
2003.gada 30.decembra koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā
pārvaldīšanā 9.2.3. un 9.1.4.punktiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
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Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt koncesionāram, PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”, 2012.gadā avansā izmaksājamo
atlīdzību par koncesijas resursu pārvaldīšanu 2% (divu procentu) apmērā no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Zemgales veselības centrs” faktiskās neto apgrozījuma summas
2011.gadā (Ls 1002885), tas ir Ls 20058.
2. Atlīdzība izmaksājama no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemgales veselības centrs”
līdzekļiem.

25. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Lielplatones p.)
(Līga Lonerte)
Izskatot Lielplatones pagasta pārvaldes ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Annemarijai
Anufrijevai, personas kods ..., Ls 1.38 apmērā (tajā skaitā pamatparāds Ls 0.82 un
nokavējuma nauda Ls 0.56) par nekustamo īpašumu „Centrs 27A’’ - 3,
Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0108,
sakarā ar viņas nāvi.
2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Ludmilai
Krencei, personas kods ..., Ls 11.85 apmērā (tajā skaitā pamatparāds Ls 8.30 un
nokavējuma nauda Ls 3.55) par nekustamo īpašumu „Centrs 7’’ - 2, Lielplatone,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0147, sakarā ar viņas
nāvi.
3. Dzēst komunālo maksājumu parādu Ludmilai Krencei, personas kods ..., Ls 7.38
apmērā, par „Centrs 7’’ - 2, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā,
sakarā ar viņas nāvi.
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.
26. §
Par nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu (Lielplatones p.)
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumu
(protokols Nr.5 13.§ un protokols Nr.4 11.§) ”Par dzīvojamo telpu atsavināšanu par nosacīto
cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
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2012.gada 3.augusta lēmumu Nr.7, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša,
Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola,
Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 68.9 m2 platībā, kas atrodas
„Centrs 29” dz.6, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā nosacīto cenu Ls
4000.00.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 75.8 m2 platībā, kas atrodas
„Atmodas” dz. 12, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, nosacīto cenu Ls 3600.00.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Jelgavas tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
27. §
Par domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu
(Edgars Turks)
1.
Lai piedalītos projekta „Trans in Form” pieredzes apmaiņas seminārā „Vidzemes
veiksmes stāsti” un parakstītu sadarbības līgumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,
Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav (Ziedonis Caune balsojumā nepiedalās), nolemj:
1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Cēsīm Latvijā no šī
gada 5.septembra līdz 6.septembrim.
2. Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu, segt ceļa, apdrošināšanas
un uzturēšanās izdevumus no projekta līdzekļiem.
3. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Aijai Tračumai papildus
tiešajiem amata pienākumiem pildīt Jelgavas novada domes priekšsēdētāja amata
pienākumus Z.Caunes komandējuma laikā no 2012.gada 5.septembra līdz
6.septembrim.
2.
Lai piedalītos projekta „Trans in Form” Uzraudzības komitejas noslēguma sēdē Oslo,
Norvēģijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav (Ziedonis Caune
balsojumā nepiedalās), nolemj:
1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni – projekta „Trans in Form”
Uzraudzības komitejas locekli – uz Oslo Norvēģijā no šī gada 10.septembra līdz
11.septembrim.
2. Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu, segt ceļa, apdrošināšanas un
uzturēšanās izdevumus no projekta līdzekļiem.
3. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Aijai Tračumai papildus
tiešajiem amata pienākumiem pildīt Jelgavas novada domes priekšsēdētāja amata
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pienākumus Z.Caunes komandējuma laikā no 2012.gada 10.septembra līdz
11.septembrim.
3.
Lai iegūtu padziļinātu informāciju un zināšanas par termālo ūdeņu apsaimniekošanu
un izmantošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13(Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte
Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav (Ziedonis
Caune balsojumā nepiedalās), nolemj:
1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Islandi no šī gada
17.septembra līdz 20.septembrim.
2. Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu, segt ceļa, apdrošināšanas un
uzturēšanās izdevumus no Attīstības nodaļas līdzekļiem.
3. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Edgaram Turkam papildus
tiešajiem amata pienākumiem pildīt Jelgavas novada domes priekšsēdētāja amata
pienākumus Z.Caunes komandējuma laikā no 2012.gada 17.septembra līdz
20.septembrim.
28. §
Par grozījumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
(Ginta Avotiņa)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta 1.daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR
–14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Veikt grozījumus Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā:
1. Papildināt 5.punku ar diviem apakšpunktiem:
„5.3. Valgundē, adrese: „Kalnciema skola”, Valgunde, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, LV-3017;
5.4. Zaļeniekos, adrese: „Zaļenieku izglītības centrs”, Zaļenieki, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads, LV-3011”.
2. Papildināt 10.punktu ar vienu apakšpunktu:
„10.3. Sitaminstrumentu spēle.”

29. §
Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
(Ginta Avotiņa)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

Veikt grozījumus Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
nolikumā:
1.1.Izteikt 7.punktu jaunā redakcijā:
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„7. Centrs īsteno ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu un krīzes centra pakalpojumu sniegšanu invalīdiem, pensijas vecuma personām,
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem (turpmāk – personas), kā arī nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu.”
1.2.papildināt 8.punktu ar 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.6. nodrošina krīzes centra pakalpojumu.”
1.3.Izteikt 12.punktu jaunā redakcijā:
“12. Centram ir struktūrvienības:
12.1. Elejas filiāle (Parka iela 11, Lietuvas iela 19, Elejas pagasts, Jelgavas novads,
LV – 3023);
12.2. Kalnciema filiāle (Lielupes iela 27, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV –
3016);
12.3. Jaunsvirlaukas filiāle („Zariņi”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas
novads, LV- 3031).”

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
30. §
Par īres maksas samazināšanu (V.Dolgovs, Elejas p.)
(Leonīds Koindži-Ogli, Aigars Strupulis, Ziedonis Caune, Jānis Kalviņš)
Izskatot Viktora Dolgova, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta ...., 2012.gada
21.jūnija iesniegumu par īres maksas samazināšanu sakarā ar veiktajiem remonta darbiem
dzīvoklī, tam pievienotos izdevumu apliecinošos dokumentus un 2012.gada 10.jūlija
apsekošanas aktu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta ceturto daļu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – 1 (Ilze Vītola), ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Samazināt Viktoram Dolgovam, personas kods ...., īres maksu par dzīvoklī Nr.4,
Parka ielā 6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, ieguldītajiem materiāliem un
izpildītajiem darbiem Ls 350.00 (trīs simti piecdesmit lati) apmērā, sākot ar 2012.gada
1.augustu.
2. Uzdot SIA „Apsaimniekošanas serviss” valdes loceklim sagatavot un noslēgt
vienošanos par grozījumiem īres līgumā.

31. §
Par izmaiņām amatu sarakstā (Glūdas p.)
(Ginta Avotiņa)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
Veikt grozījumus Glūdas pagasta pārvaldes amatu sarakstā:
1. papildināt amatu sarakstu ar šādu amatu:
Nr.
p.k.
40

Amata nosaukums

Likme

Mēnešalgu
grupa

Mēnešalga
par pilnu
likmi

Mēnešalga atbilstoši
likmes lielumam

Pirmskolas skolotāja
palīgs

1,15

2

220,00

253,00

2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

32. §
Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
(Ginta Avotiņa, Aigars Strupulis, Sandra Kalvāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” , novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs,
Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. No 2012.gada 1.septembra noteikt logopēda, psihologa, pulciņa skolotāja, ārpusklases
darba organizatora, skolas bibliotekāra minimālo darba algas likmi:
1.1. pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu līdz 5 gadiem - Ls 270,00;
1.2. pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu no 5 līdz 10 gadiem - Ls 275,00;
1.3. pedagogiem ar pedagoģiskā darba stāžu virs 10 gadiem - Ls 280,00.
2. No 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim noteikt sociālā pedagoga
darba algas likmi:
2.1. Elejas vidusskolā – Ls 305,00;
2.2. Svētes pamatskolā – Ls 280,00.
3. No 2012.gada 1.septembra noteikt Sporta centra trenera darba algas likmi Ls 280,00.
4. No 2012.gada 1.septembra noteikt pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darba algas
likmi:
4.1. pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte” – Ls 503,00;
4.2. pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” – Ls 503,00;
4.3. pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” – Ls 550,00.
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5. No 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim noteikt izglītības iestādes
vadītāja vietnieka filiālēs darba algu:
5.1. Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē – Ls 167,00;
5.2. Svētes pamatskolas Glūdas filiālē – Ls 220,00;
5.3. Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē – Ls 332,49;
5.4. Vircavas vidusskolas Platones filiālē – Ls 337,00.

33. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas
rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana”,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/005 realizācijai
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta 5.punktu
un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita
Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/005 „Jelgavas
novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes
paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana” realizācijai 463 491.62 LVL (Četri
simti sešdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit viens lats un 62 santīmi) apmērā.
2. Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz termiņu – 10 gadiem saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi.
3. Par aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu noteikt 2014.gada
1.jūliju.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

34. §
Par adreses piešķiršanu (Konservu cehs, Valgundes p.)
(Maija Lasmane, Aigars Strupulis)
Izskatot SIA „Valgunde”, reģistrācijas Nr.40003197749, juridiskā adrese, Vītoliņi,
Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, 2012.gada 9.augusta iesniegumu par adreses
piešķiršanu ēkām, kas atrodas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5486 013 0524, kuras atbilstoši 1970.gada augusta un 1978.gada
20.marta aktiem nodotas ekspluatācijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 8., 12.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
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1. Piešķirt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0524 uzbūvētam
konservu ceham ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0524 001 un dispečera
punktam – caurlaidei ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0524 002, adresi
„Konservu cehs”, Vītoliņi, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV- 3017.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV- 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

35. §
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu (Smiltnieki, Platones p.)
(Vladislavs Pogožeļskis, Jānis Kalviņš, Ginta Avotiņa)
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 2012.gada 17.augusta
vēstuli Nr.4.17/7330, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15. panta 2.un 9. Punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.315
„Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana
bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Smiltnieki” ar kadastra Nr.5470
003 0123, Platones pagastā, Jelgavas novadā.

36. §
Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
(Edgars Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis
Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav (Ziedonis Caune
balsojumā nepiedalās), nolemj:
1.
2.

Komandēt Jelgavas novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni
pieredzes apmaiņas braucienā uz Valkas novada pašvaldību no 2012.gada
24.augusta līdz 25.augustam.
Dienas naudu un izdevumus par naktsmītni Finanšu nodaļai segt no
pašvaldības administrācijas budžeta līdzekļiem.
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37. §
Par pilnvarojuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim
Caunem parakstīt apliecinājumu saistībā ar projekta ”Zaļenieku arodvidusskolas
dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai nepieciešamā
līdzfinansējuma piešķiršanu
(Līga Lonerte, Dzintars Lagzdiņš)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2010.gada 9.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 1.§) un Jelgavas novada domes 2010.gada 28.jūlija lēmumu (protokols
Nr.10, 37.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Rita
Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Jānis Kapcjuhs, Anita Klupša, Aigars Strupulis,
Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pilnvarot Jelgavas novada Domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni parakstīt un
izsniegt Zaļenieku arodvidusskolas direktorei Lilitai Leoho apliecinājumu par
iespējamu līdzfinansējuma piešķiršanu 47 000 Ls apmērā projekta ”Zaļenieku
arodvidusskolas dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšana”
realizācijai.
2. Līdzfinansējumu, ņemot vērā Jelgavas novada pašvaldības finanšu iespējas,
paredzēt 2013.gada Jelgavas novada pašvaldības budžetā.

Sēde slēgta 15.45.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs

Protokolēja

Ziedonis Caune

L.Zaremba
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