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Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
Sēdi vada Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks

EDGARS TURKS

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

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

Sēdē piedalās: J.Erno, R.Borščevska, L.Rozenbaha, G.Koroļova, R.Medne, S.Ostrovska,
Dz.Lagzdiņš, I.Janševica, A.Krastiņš (Valgundes p.), A.Fridrihsons, L.Koindž-Ogli,
V.Pogožeļskis, S.Zīberte, J.Skrauplis, E.Grīnofs, A.Duge, A.Reblis, Dz.Zimaiša, A,Kokins,
I.Āna, A.Ziemelis, V.Buividaitiss, I.Romānovs, L.Čima, D.Kaņepone, B.Cirmane, L.Lonerts,
J.Bite, D.Branta, D.Kaņepone, A.Udalova.
Sēdē piedalās: Oskars Cīrulis, Edmunds Misevičs.

Sēdes vadītājs informē par darba kārtību, aicina svītrot 21.darba kārtības punktu un iekļaut 4
papildus jautājumus un apstiprināt darba kārtību.
Novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes vadītāja Edgara
Turka ierosinājumu atbalstīt.

DARBA KĀRTĪBA
1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 24.maija līdz 27.jūnijam
2. Par adreses piešķiršanu (Jaunbērziņi, Zaļenieku p.)
3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa maiņu (Vērpju iela 6, Vītoliņi, Valgundes p.)
4. Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu (Tīreļa iela 16,
Valgundes p.)
5. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1.Hermaņi,Platones p. un
Modriņi, Elejas p.; 2. Puduri, Valgundes p.)
6. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu (Jelgavas iela 9A, Līvbērzes p.)
7. Par nosaukuma un adreses maiņu (1.Kuperi, Svētes.p.; 2. Baloži, Glūdas p.)
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Kalnciema p.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Jaunaptiekas, Pļavuspieķi, Zaļenieku p.; 2.
Rakari, Vilces p.)
10. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (Jaunā Zizma, Elejas p.: 1. 5-8; 2. 5-7; 3. 5-6; 4. 5-4; 5.
11. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Glūdas stacija - 3, Glūdas p.)
12. Par dzīvojamo māju Platones iela 3, Vircavā, Oglaine 24, Oglainē, Liepu 14 un Liepu 16
Mazlaukos, Vircavas pagastā, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu
13. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalnciema p.)
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (V.Scepuļonoks, Līvbērzes p.)
15. Par zemes piekritību pašvaldībai (Strēlnieki, Kalnciema p.)
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Zaļenieku pag. Papardes; 2. Mazeniņi,
Līvbērzes p.; 3.Mācītājmājas, Zaļenieku p.)
17. Par zemes vienības atdalīšanu (1.Ceriņi, Vilces p.; 2. Vanadziņi, Elejas p.; 3. Pienenītes, Glūdas
p.; 4. Saullēkti, Zaļenieku p.; 5. Jaunzemji, Zaļenieku p.; 6. Grezas, Līvbērzes p.; 7. Cīruļi, Platones
p.)
18. Par zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma maiņu un mērķa noteikšanu (Priežu iela,Stārķu
iela, Valgundes p.)
19. Par nepabeigtas būves Glūdas pagastā nojaukšanas darbu iepirkumu
20. Par Platones pamatskolas vecās ēkas atsavināšanu nojaukšanai
21. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Gala Dumpji, Valgundes p.)
22. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””
smilts- grants un smilts ieguvei smilts – grants un smilts atradnē „Kalnaplāteri”, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā
23. Par Jelgavas novada attīstības stratēģiju
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24. Par grozījumiem 2011.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.6 24.§) „Par pagastu pārvalžu
vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā”
25. Par grozījumiem 2011.gada 28 septembra lēmumā "Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībām "
26. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 27.punkta
grozīšanu
27. Par dalību Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projektu konkursā „Kopā ar ģimeni uz
skolu”
28. Par kustamā īpašuma atsavināšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Kalnciema p.)
29. Par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Sesavas p.)
30. Par nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu (Ceplis, Lielplatones p.)
31. Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
32. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam” izdošanu
33. Par mērķa grupu noteikšanu A/S Latvenergo dāvanu karšu saņemšanai Jelgavas novada
pašvaldībā
34. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Līvbērzes p.)
35. Par Edmunda Miseviča atbrīvošanu no Svētes pamatskolas direktora amata
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Pērles, Lielplatones p.; 2. Strautmaļi, Zaļenieku p.)
37. Par adreses piešķiršanu (Niedrītes, Valgundes p.)
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektam „Lielplatones
muižas klēts izpēte”

1. §
Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 24.maija līdz 27.jūnijam
(Ivars Romānovs)
I.Romānovs sniedz pārskatu par budžeta izpildi 5 mēnešos, pašvaldības policijas darbu,

problēmu risinājumiem meliorācijas jomā, citām aktualitātēm novada pašvaldības darbā
atskaites periodā un domes uzdoto uzdevumu izpildi (pielikumā).
A.Strupulis norāda uz matemātisku neprecizitāti maksas pakalpojumu ieņēmumu pozīcijā
(izpilde procentuāli pret gada plānu).
I.Romānovs to atzīst un saka, ka tiks precizēts.
I.Savicka rosina pašvaldības policijai apdzīvotās vietās veikt reidus (padežurēt) vakaros,
Staļģenē tas esot nepieciešams.
I.Romānovs ierosinājumu atbalsta.
Uz S.Balodes jautājumu par to, vai pašvaldības policija var kontrolēt alkoholisko dzērienu
tirdzniecību nepilngadīgām personām, I.Romānovs atbild, ka kontroli veic vairākas valsts
institūcijas.
Atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita
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Klupša, 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 24.maija līdz 27.jūnijam.
2. §
2. Par adreses piešķiršanu (Jaunbērziņi, Zaļenieku p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Tjurinas Jelgavas rajona zemnieku saimniecības „Bērziņi” pilnvarotās
personas Leonīda Tjurina, personas kods ...., kas darbojas uz 2002.gada 19.martā zvērinātas
notāres Brigitas Rozenfeldes apliecinātā pilnvarojuma pamata, iesniegumu par adresi ēkai,
kas atrodas Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, uz zemes vienības „Jaunbērziņi” ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0006, 2012.gada 5.janvāra zemes nomas līgumu, Jelgavas novada
pašvaldības Būvvaldes 2012.gada 2.maija atzinumu Nr.54 par būves pārbaudi, pamatojoties
uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,8.,12.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0066 un būveinoliktavai uz tās, atbilstoši pielikumam - skicei, adresi „Jaunbērziņi”, Zaļenieku
pag., Jelgavas nov., LV- 3011.
2. Lēmumu nosūtīt VZD 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 piešķiršanu un lietošanas mērķa maiņu (Vērpju iela 6, Vītoliņi, Valgundes p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Jāņa Rumbas 2012. gada 12.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.3-19.1/479-R), ar
lūgumu piešķirt adresi dzīvojamai mājai, lai varētu jaunbūvi nodot ekspluatācijā, kas atrodas
Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā uz zemes vienības „Ozollejas” ar kadastra
apzīmējumu 5486 013 0263, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 8.punktu, 2006.gada 20.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 18.un
23.2.1.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”, kuros noteikts, ka Vītoliņu ciema teritorijā
tiek pieļauta tikai viena plānotā (atļautā) zemes izmantošana - individuālo dzīvojamo māju
apbūve, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Piešķirt jaunbūvei – dzīvojamai mājai un zemes vienībai 0.564 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5486 013 0263 adresi Vērpju iela 6, Vītoliņi, Valgundes pag.,
Jelgavas nov., LV- 3017, kas ietilpst nekustamā īpašuma ,,Ozollejas” sastāvā.
2. Zemes vienībai 0.564 ha platībā mainīt zemes lietošanas mērķi – no „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101) uz
,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’ (NĪLM kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt VZD 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.
4. §
Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu (Tīreļa iela 16, Valgundes p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Andžeja Starovoitova 2012.gada 17.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-19.2/974-S),
ar lūgumu piešķirt adresi zemei un dzīvojamai mājai, lai varētu jaunbūvi nodot ekspluatācijā,
kas atrodas Tīreļos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā uz zemes vienības „Tālumi” ar
kadastra apzīmējumu 5486 004 0093, pamatojoties, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27
punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. un 8.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 18. un 23.2.1.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”, kuros noteikts, ka Tīreļa ciema teritorijā tiek pieļauta tikai viena plānotā (atļautā)
zemes izmantošana – individuālo dzīvojamo māju apbūve, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Mainīt nekustamam īpašumam-Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5486 004 0093 nosaukumu no „Tālumi” uz „Tīreļa iela 16”.
2. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 0.332 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004
0093 adresi no „Tālumi” uz adresi Tīreļa iela 16, Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas
nov., LV- 3017.
3. Piešķirt jaunbūvei - dzīvojamai mājai adresi Tīreļa iela 16, Tīreļi, Valgundes pag.,
Jelgavas nov., LV- 3017.
4. Zemes vienībai 0.332 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ” (NĪLM kods
0101) uz ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’ (NĪLM kods 0601).
5. Lēmumu nosūtīt VZD 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.

5

5. §
Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1.Hermaņi,Platones p. un
Modriņi, Elejas p.; 2. Puduri, Valgundes p.)
(Edgars Turks)
1.

Izskatot Ivara Birkāna, personas kods ....., deklarētā dzīvesvieta ...., iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2012.gada 23.maijā ar
Nr.3-19.1/420-B un Centrālās zemes komisijas 2011.gada 14.novembra lēmumu (atzinumu)
Nr.8339 „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto
zemi”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
15.panta 4.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļu,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta 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 –16
(Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nekustamam īpašumam Jelgavas novada Platones pagastā ar kadastra Nr.5470 007
0016, kas sastāv no zemes vienības 8.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470
007 0270, par kuru pieņemts Centrālās zemes komisijas atzinums, piešķirt
nosaukumu „Hermaņi”.
2. Nekustamam īpašumam Jelgavas novada Elejas pagastā ar kadastra Nr.5448 006
0118, kas sastāv no zemes vienības 1.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448
006 0118, par kuru pieņemts Centrālās zemes komisijas atzinums, piešķirt
nosaukumu „Modriņi”.
3. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. 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, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot Dzintara Niedras, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta .... Jelgavas novads,
2012.gada 14.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu zemesgrāmatā nereģistrētam
īpašumam, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 18.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
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Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam – neapbūvētai zemes vienībai 0.7 ha platībā ar
kadastra Nr.5486 005 0039, kas atrodas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
nosaukumu „Puduri”.
2. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
4. Lēmumu nosūtīt VZD 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.
6. §
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu (Jelgavas iela 9A, Līvbērzes p.)
(Edgars Turks)

Lai pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību reģistrētu zemesgrāmatā,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt pašvaldībai piekritīgai apbūvētai zemes vienībai 0,496 ha platībā Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0145 un uz zemes
vienības esošai ēkai (novietojums shēma pielikumā) adresi „Jelgavas iela 9A”,
Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014. Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
‘’Jelgavas iela 9A’’.
2. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – valsts un pašvaldību
pārvaldes iestāžu apbūve (NĪLM kods 0903),
3. Veicot uzmērīšanas darbus zemes vienības platība var tikt precizēta.
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.
7. §
Par nosaukuma un adreses maiņu (1.Kuperi, Svētes.p.; 2. Baloži, Glūdas p.)
(Edgars Turks)
1.

Lai sakārtotu adresāciju Svētes pagastā, izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas 2012.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.1-Z/710 „Par informācijas
izsniegšanu” un Irinas Gaļevskas, personas kods ....., deklarētā dzīvesvieta .... 2012.gada
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29.maija iesniegumu, reģistrācijas Nr.SVE/3-19.1/12/432-G, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 10., 12., 29.
un 30.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu (protokols Nr.14
32.§) „‟Par ciema statusu Jelgavas novadā‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars
Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars
Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte
Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Jelgavas novadā, Svētes pagastā, ar kadastra
Nr.5482 001 0675 nosaukumu no „Mētru iela 17” uz „Kuperi”.
2. Mainīt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5482 001
0675 adresi no Mētru iela 17, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008
(kods Adrešu klasifikatorā – 105281296), uz adresi: „Kuperi”, Svētes pag.,
Jelgavas nov., LV-3008.
3. Lēmumu nosūtīt VZD 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.

Izskatot Irisas Odiņas, personas kods ...., dzīvo „...., 2012.gada 29.maija iesniegumu
GLU/3-19.1/12/433-6 un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta ceturto daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita
Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta
Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt nekustamam īpašumam Jelgavas novadā, Glūdas pagastā, ar kadastra Nr.
5452 001 0004, nosaukumu no ,,Baloži” uz ,,Nākotnes Baloži”.
2. Mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0004
un uz tās esošajai dzīvojamajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0004 001
un funkcionāli saistītajām ēkām, adresi: no „‟Baloži‟‟, Glūdas pag., Jelgavas nov.,
LV-3040 (klasifikatora kods 102906434) uz adresi „Nākotnes Baloži”, Glūdas
pag., Jelgavas nov., LV-3040.
3. Lēmumu nosūtīt VZD 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.
8. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Kalnciema p.)
(Edgars Turks)

Izskatot nomnieka Pāvela Markova 2012. gada 4.jūnija iesniegumu, reģistrācijas Nr. KAL/319.1/12/457-M, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5431 002 0328, konstatēts:
Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība „1. masīvs Nr.20A” 0,03 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0328, kas atrodas Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, ir iznomāta, par ko 2009.gada 18.jūnijā ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.365.
Zemes vienībai noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālā dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601). Minētā zemes vienība nav apbūvēta, zemes vienība tiek izmantota sakņu
dārza uzturēšanai. Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienība atrodas sakņu
dārzu teritorijā (L3). Noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktais zemes lietošanas mērķis ir
pretrunā ar Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu; Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6; 18. punktu un
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”, Ministra kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 67.punktu,
novada dome nolemj:
Mainīt Jelgavas novada pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai „1. masīvs
Nr.20A”, kas atrodas Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, 0.03ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5431 002 0328, zemes lietošanas mērķi no „individuālā dzīvojamo māju
apbūve” (NĪLM kods 0601) uz ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101), veicot datu aktualizāciju NĪVKIS datos atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
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.
9. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Jaunaptiekas, Pļavuspieķi, Zaļenieku p.; 2. Rakari,
Vilces p.)
(Edgars Turks)
1.

Izvērtējot nekustamo īpašumu „Jaunaptiekas” ar kadastra Nr.5496 004 0448 un
„Pļavuspieķi” ar kadastra Nr.5496 004 0060, Zaļenieku 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, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 12.jūnija
lēmumu, novada dome nolemj:
1. Atsavināt nekustamos īpašumus Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot tos
atklātā izsolē:
1.1. „Jaunaptiekas”, kadastra Nr.5496 004 0448, zemes vienību 2.11 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0445, izsoles sākumcena Ls 5000 (pieci
tūkstoši latu);
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1.2. „Pļavuspieķi”, kadastra Nr.5496 004 0060, zemes vienību 8.22 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0438, izsoles sākumcena Ls 18 000
(astoņpadsmit tūkstoši latu).
2. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Jaunaptiekas”, kadastra Nr.5496 004 0448 un
„Pļavuspieķi”, kadastra Nr.5496 004 0060, izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.

Izvērtējot nekustamā īpašuma – zemes vienības „Rakari”, Vilces 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 nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Rakari”, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
0.39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0312, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
10. §
Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (Jaunā Zizma, Elejas p.: 1. 5-8; 2. 5-7; 3. 5-6; 4. 5-4; 5. 5-2;
6. 5-1; 7. 4-4; 8. 4-2; 9. 4-1; 10. 3-4; 11. 3-2)
(Edgars Turks, Aigars Strupulis, Leonīds Koindži-Ogli)

1.
Izskatot Ulda Pahomova, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta ...., 2012.gada
20.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā
Zizma 5”- 8, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu
Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4..punktu, Jelgavas novada
domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 23.p.), novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
1. Atsavināt,

pārdodot Uldim Pahomovam par nosacīto cenu Ls 250,00 (divi simti
piecdesmit latu) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 5”- 8, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā.
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 30% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30 dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā
ikmēneša maksājumu līdz 2013.gada 31.decembrim.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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2.
Izskatot Vadima Voroncova, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta ... 2012.gada
23.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā
Zizma 5”- 7, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu
Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada
domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 22.p.), novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
1. Atsavināt,

pārdodot Vadimam Voroncovam par nosacīto cenu – Ls 300,00 ( trīs simti
lati) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 5”- 7, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 30 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30 dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu līdz 2015.gada 31.decembrim.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.
Izskatot Zinaidas Leitmanes, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta ... Jelgavas
novads, 2012.gada 23.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas „Jaunā Zizma 5”- 6, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta
trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumu Nr. 425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību
manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4,
10.§, 21.p.), novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
1. Atsavināt,

pārdodot Zinaidai Leitmanei par nosacīto cenu – Ls 300.00 ( trīs simti
lati) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 5”- 6, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā.
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 30 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30
dienu laikā no līguma noslēgšanas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā
ikmēneša maksājumu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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4.
Izskatot Marijas Kondratjevas, personas kods ...., deklarētā ..... 2012.gada 23.aprīļa
iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā Zizma 5”4, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība,
kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada domes 2012.gada
27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 19.p.), novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Ilze Vītola),
nolemj:
Atsavināt,

pārdodot Marijai Kondratjevai par nosacīto cenu – Ls 250,00 (divi simti
piecdesmit lati) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 5”- 4, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.
Izskatot Ilzes Škrabas, personas kods ..., deklarētā ..., 2012.gada 23.aprīļa iesniegumu
par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā Zizma 5”- 2, Elejas
pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā
atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada domes 2012.gada
27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 17.p.), novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Ilze Vītola),
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ilzei Škrabai par nosacīto cenu Ls 300,00 (trīs simti lati) dzīvojamo
telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 5”- 2, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 30 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30 dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu līdz 2016.gada 31.decembrim.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.
Izskatot Aleksandra Samuilova, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta ..., 2012.gada
19.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā
Zizma 5”- 1, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu
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Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada
domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 16.p.), novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
Atsavināt, pārdodot Aleksandram Samuilovam par nosacīto cenu – Ls 250,00 (divi
simti piecdesmit lati) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 5”- 1, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 30 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā
ikmēneša maksājumu līdz 2016.gada 31.decembrim.
1.

Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
7.
Izskatot Olgas Sergejevas, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta „.... 2012.gada
24.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā
Zizma 4”- 4, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.
425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada
domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 15.p.), novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Olgai Sergejevai par nosacīto cenu – Ls 200,00 (divi simti lati)
dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 4”- 4, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 30 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu līdz 2016.gada 31.decembrim.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
8.
Izskatot Sergeja Voroncova, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta „... 2012.gada
16.maija iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā
Zizma 4”- 2, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu
Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada
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domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 13.p.), novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
Atsavināt,

pārdodot Sergejam Voroncovam par nosacīto cenu – Ls 50,00 (piecdesmit
lati) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 4”- 2, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
9.
Izskatot Sergeja Voroncova, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta ...... 2012.gada
29.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā
Zizma 4”- 1, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu
Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada
domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 12.p.), novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Sergejam Voroncovam par nosacīto cenu – Ls 200,00 (divi simti
lati) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 4”- 1, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā,
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību :
2.1. pirmo iemaksu 30 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30 dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu līdz 2013.gada 31.decembrim.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
10.
Izskatot Valentīnas Krastenbergas, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta ....
2012.gada 20.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās
telpas „Jaunā Zizma 3”- 4, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija
noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu,
Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 11.p.), novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita
Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:

14

1. Atsavināt, pārdodot Valentīnai Krastenbergai par nosacīto cenu Ls 200,00 (divi simti
lati) dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 3”- 4, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā,
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 30 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30 dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu līdz 2015.gada 31.decembrim.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
11.
Izskatot Svetlanas Voroncovas, personas kods ...., deklarētā dzīvesvieta ..... 2012.gada
23.aprīļa iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas „Jaunā
Zizma 3”- 2, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu
Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada
domes 2012.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§, 9.p.), novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Svetlanai Voroncovai par nosacīto cenu Ls 200,00 (divi simti lati)
dzīvojamo telpu, kas atrodas „Jaunā Zizma 3”- 2, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt dzīvojamās telpas pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 30% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā 30 dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu līdz 2015.gada 31.decembrim.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
11. §
Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Glūdas stacija - 3, Glūdas p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Jurija Polukejeva, personas kods ......, deklarētā dzīvesvieta ...., 2012.gada
15.jūnija iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu „Glūdas stacija,
dzīvojama māja Nr.3” dzīv. Nr.2 un Nr.3, Glūdas 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 –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Inta Savicka), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilze Vītola), nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvokli Nr.2 27,2 m2 platībā un
dzīvokli Nr.3 20 m² platībā, kas atrodas „‟Glūdas stacija, dzīvojamā māja
Nr.3„‟, Glūdas 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.
12. §
Par dzīvojamo māju Platones iela 3, Vircavā, Oglaine 24, Oglainē, Liepu 14 un Liepu 16
Mazlaukos, Vircavas pagastā, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu
(Edgars Turks)

Izskatot dzīvokļu īpašnieku biedrības „Platones 3”, reģistrācijas Nr.40008193349,
valdes priekšsēdētājas Vitas Skujas 2012.gada 31.maija iesniegumu, mājas pārvaldnieku
Valentīnas Jablonskas 2012.gada 7.jūnija iesniegumu, Alīnas Blukas 2012.gada 13.jūnija
iesniegumu un Vlada Matuta 2012.gada 13.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma "Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta piekto daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5492 001 0350, kas sastāv no zemes vienības
0.0409 ha platībā un daudzdzīvokļu mājas uz tā, kas atrodas Platones ielā 3, Vircavā,
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3020, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Platones 3”, reģistrācijas Nr. 0008193349.
2. Nodot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5492 004 0213, kas sastāv no zemes gabala
0.354 ha platībā un daudzdzīvokļu mājas uz tā, kas atrodas Oglainē 24, Oglainē,
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3036, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
tiesības mājas pārvaldniecei Valentīnai Jablonskai, personas kods 050878-10017.
3. Nodot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5492 502 0127, kas sastāv no daudzdzīvokļu
mājas Liepu iela 14, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3037,
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības mājas pārvaldniecei Alīnai Blukai, personas
kods 100784-10720.
4. Nodot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5492 502 0127, kas sastāv no daudzdzīvokļu
mājas Liepu iela 16, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3037,
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības mājas pārvaldniekam Vladam Matutim,
personas kods 170274-10036.
13. §
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalnciema p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Viktora Kavrižniha 2012.gada 27.aprīļa iesniegumu, reģistrācijas Nr. KAL/319.2/12/837-K, par zemes nomas līguma izbeigšanu konstatēts:
1. Ar Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 27. februāra lēmumu „Par
zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu” (protokols Nr.2 7.§) 95.punktu Viktoram
Kavrižniham izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 0.06 ha platībā ar
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2.
3.

4.
5.

kadastra apzīmējumu 5431 003 0181, un uz zemes gabalu 0.01 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5431 002 0411.
2007.gada 2.aprīlī Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju dome nodeva nomā zemes
gabalus uz kuriem izbeidza lietošanas tiesības.
2009.gada 15.jūnijā Viktors Kavrižnihs atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes
gabalu 0.01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0411. Par atlikušā zemes
gabala 0.06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0181 (turpmāk – zemes
gabals), iznomāšanu 2009. gada 19. jūnijā starp Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju
domi un Viktoru Kavrižnihu noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.367.
2012.gada 28.maijā Kalnciema pagasta pārvalde uz Viktora Kavrižniha iesnieguma
pamata pārtrauca lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.367.
Pastāvīgā lietošanā piešķirto un neizpirkto neapbūvēto zemi lauku apvidos, par kuru
līdz 2009.gada 30.decembrim pašvaldība nav lēmusi par piekritību, ieskaita rezerves
zemes fondā.

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta otro prim (21) daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks,
Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis,
Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte
Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvētu lauku apvidus zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0181, kas atrodas Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības kopplatība var tikt precizēta.
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.
14. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (V.Scepuļonoks, Līvbērzes p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Valda Scepuļonoka, deklarētā dzīvesvieta...., 2012.gada 17.maija iesniegumu,
reģistrācijas Nr.LIV/3-19.1/12/397-S, par atteikšanos no īpašuma tiesību atjaunošanas un
zemes lietošanas tiesībām uz zemes vienību „Kundrāti” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izbeigt Valdim Scepuļonokam, personas kods ..., zemes lietošanas tiesības uz
viņam pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību „Kundrāti” 1,31 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5462 007 0043 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
2. Zemes vienību 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0043 ieskaitīt
rezerves zemes fondā.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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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.

15. §
Par zemes piekritību pašvaldībai (Strēlnieki, Kalnciema p.)
(Edgars Turks)

Ņemot vērā, ka Kārlim Tropam ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 5431 001 0066 2.5ha platībā, kas atrodas Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai prim daļai, gada laikā noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums par viņa lietošanā bijušo zemi, pamatojoties uz likuma
,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta piektās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
,,Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, ka arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 3.2.punktu , novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt, ka nekustamajā īpašumā „Strēlnieki-1” esošā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5431 001 0066, 2.5 ha platībā, kas atrodas Kalnciema pagastā
Jelgavas novadā, piekrīt Jelgavas novada pašvaldībai.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai..
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.

16. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Zaļenieku pag. Papardes; 2. Mazeniņi, Līvbērzes p.;
3.Mācītājmājas, Zaļenieku p.)
(Edgars Turks)
1.

Izskatot SIA „Ģeometrs”, licence Nr.228, zemes ierīkotājas Ievas Lillās, sertifikāta
Nr.AA000000040, 2012.gada 16.maijā izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Papardes” ar kadastra Nr.5496 007 0013 zemes vienības 1.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5496 007 0013 un „Mežrozes” ar kadastra Nr.5496 007 0143, zemes vienības
0.208 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0143 Zaļenieku pagastā Jelgavas novadā
zemes robežu pārkārtošanai un 2012.gada 4.jūnijā Jelgavas novada pašvaldībā saņemto
Ausmas Karvanes un Sandras Macatas iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-19.1/454-M, par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu, un 2012.gada 10.februāra
vienošanos starp Ausmu Karvani un Sandru Macatu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3.,
4.punktu, 2009.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta
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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 un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 28.maija
lēmumu Nr.135/2012 „Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 „Papardes” ar kadastra Nr.5496 007 0013, zemes vienības 1.0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0013 un „Mežrozes” ar kadastra Nr.5496 007
0143, zemes vienības 0.208 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0143,
Zaļenieku pagastā Jelgavas novadā, zemes robežu pārkārtošanai.
2. No nekustamā īpašuma „Papardes” zemes vienības 1.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5496 007 0013 atdalīt zemes vienību 0.3 ha platībā un pievienot
nekustamā īpašuma „Mežrozes” zemes vienībai 0.208 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5496 007 0143, tādējādi no jaunizveidotās zemes vienības ar kopējo
platību 0.508 ha (zemes ierīcības projektā Nr.2) izveidot nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Mežrozes”. Apbūvētajai zemes vienībai un ēkām saglabāt adresi „Mežrozes”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3028 un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. No nekustamā īpašuma „Papardes” zemes vienības 1.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5496 007 0013 atdalītās paliekošās zemes vienības 0.7 ha platībā
(zemes ierīcības projektā Nr.1) izveidot nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Papardes”. Apbūvētajai zemes vienībai un ēkām saglabāt adresi - „Papardes”,
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3028 un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāts Nr.BA-61,
2012.gada 19.aprīlī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazeniņi” ar
kadastra Nr.5462 001 0003 zemes vienības 3.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001
0003 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, sadalei un 2012.gada 12.jūnijā Jelgavas novada
pašvaldībā saņemto Mārtiņa Medņa (personas kods 160386-12210) iesniegumu, kas reģistrēts
ar Nr.3-19.1/12/486-M par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu un A/S
„EiroAlidāde” Ligitas Briģes iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-12.1/466 par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, 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
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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 4.jūnija lēmumu
Nr.145/2012 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Apstiprināt A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāts
Nr.BA-61, 2012.gada 19.aprīlī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Mazeniņi” ar kadastra Nr.5462 001 0003, zemes vienības 3.1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0003 Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, sadalei.
2. No zemes vienības 3.1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0003,
atdalīt plānoto (projektēto) zemes vienību 2.8 ha platībā (zemes ierīcības
projektā Nr.2), izveidojot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
’’Baļļas”.
3. Zemes vienībai 2.8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Plānoto (projektēto) zemes vienību 0.3 ha platībā (zemes ierīcības projektā
Nr.1) saglabāt nekustamā īpašuma „Mazeniņi‟‟ sastāvā. Jaunizveidotajai
apbūvētajai zemes vienībai, kas nepieciešama dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas funkcionālajai uzturēšanai, noteikt adresi - Mazeniņi,
Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014 un noteikt zemes lietošanas mērķi –
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM
kods 0101).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.

Izskatot A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāts Nr.BA-61,
2012.gada 20.aprīlī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mācītājmājas” ar
kadastra Nr.5496 004 0133 zemes vienības 8.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0134 Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, sadalei un 2012.gada 14.jūnijā Jelgavas novada
pašvaldībā saņemto Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Zaļās draudzes pilnvarotās
personas Induļa Baloža (personas kods 010256-10003) iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.319.1/12/488-l par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu un A/S
„EiroAlidāde” Ligitas Briģes iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-12.1/469 par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz Zaļenieku pagasta padomes 2009.gada 19.marta
lēmumu (sēdes protokols Nr.3 4.§) Par nekustamā īpašuma nosaukumu un adreses
piešķiršanu, 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 plānojuma 2011.2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Jelgavas
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novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 4.jūnija lēmumu Nr.146/2012 „‟Par zemes ierīcības
projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāts
Nr.BA-61, 2012.gada 20.aprīlī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Mācītājmājas” ar kadastra Nr.5496 004 0133, zemes vienības 8.4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0134 Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, sadalei.
2. No zemes vienības 8.4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0134,
atdalīt plānoto (projektēto) zemes vienību 3.1 ha platībā (zemes ierīcības
projektā Nr.2), izveidojot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
’’Zaļenieku kapi”.
3. Zemes vienībai 3.1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Plānoto (projektēto) zemes vienību 5.3 ha platībā (zemes ierīcības projektā
Nr.1) saglabāt nekustamā īpašuma „Mācītājmājas‟‟ sastāvā. Jaunizveidotajai
apbūvētajai zemes vienībai, kas nepieciešama funkcionāli saistīto ēku
uzturēšanai, noteikt adresi - Zaļās draudzes baznīca, Zaļenieku pag., Jelgavas
nov., LV-3011 un noteikt zemes lietošanas mērķi – „kapsētu teritorijas un ar
tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve” (NĪLM kods 0907).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

17. §
Par zemes vienības atdalīšanu (1.Ceriņi, Vilces p.; 2. Vanadziņi, Elejas p.; 3. Pienenītes, Glūdas p.;
4. Saullēkti, Zaļenieku p.; 5. Jaunzemji, Zaļenieku p.; 6. Grezas, Līvbērzes p.; 7. Cīruļi, Platones p.)
( Edgars Turks)
1.

Izskatot Ingrīdas Kanišauskas, deklarētā dzīves vieta ..., iesniegumu par zemes
vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā
2012.gada 14.maijā ar Nr.VIL/3-19.2/12/949-K, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 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 –16
(Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 ,,Ceriņi”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 001 0094, kas sastāv no divām zemes
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vienībām ar kopējo platību 4,93 ha, zemes vienību 3,27 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0095.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0095 izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Lielceriņi”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 3,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5490
001 0095 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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 Anitas Zviedres, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta ... 2012.gada
24.maija iesniegumu, ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienību 5 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 5448 005 0052, no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Vanadziņi”,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu, 15.panta 3. un 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. un 17.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 –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 „Vanadziņi”, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 005 0055, kas sastāv no 2 zemes
vienībām ar kopējo platību 14,4 ha, zemes vienību 5,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5448 005 0052.
2. Atdalāmo zemes vienību izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot
nosaukumu „Pļavu Vanadziņi”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 005 0052,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ” (NĪLM kods 0101).
4. Lēmumu nosūtīt VZD 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.

Izskatot Olgas Stavrovas, deklarētā dzīves vieta ..., 2012.gada 11.jūnija iesniegumu
par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 15.panta 1.daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta 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,
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atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 „Pienenītes”,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5452 001 01362, kas sastāv no
divām zemes vienībām 2.112 ha platībā, zemes vienību 0.673 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5452 001 0180.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0180 izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Pūkas’’.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 0.673 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).
4. Zemes vienībai 1.439 ha platībā (kadastra apzīmējums 5452 001 0136) saglabāt
esošo nosaukumu „Pienenītes” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- ‘’zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).
5. 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 Ērika Griņēviča, deklarētā dzīves vieta ..., iesniegumu par zemes vienības
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2012.gada
15.maijā ar Nr.3-19.1/393-G, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
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 –16 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 ,,Saullēkti”,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0158, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kopējo platību 2.693 ha, zemes vienību 2.45 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0333.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0333 izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunsaullēkti”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 2.45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0333 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
5.

Izskatot Jāņa Kapcjuha, deklarētā dzīves ..., iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts Zaļenieku pagasta pārvaldē 2012.gada 14.jūnijā ar
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Nr.ZAL/3-19.2/12/1142-K, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
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 –15 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze
Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Kapcjuhs balsojumā
nepiedalās), nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma 470.821 ha platībā
„Jaunzemji”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5496 004 0004:
1.1.zemes vienību 3.2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0262;
1.2.zemes vienību 0.511 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0392;
zemes vienības 3.711 ha kopplatībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Jaunzemju kalte” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
2. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma 470.821 ha platībā
„Jaunzemji”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5496 004 0004:
2.1.zemes vienību 107.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0100;
2.2.zemes vienību 25.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0029;
2.3.zemes vienību 16.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0044;
2.4.zemes vienību 8.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0011;
2.5.zemes vienību 14.31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0306;
2.6.zemes vienību 7.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0073;
2.7.zemes vienību 19.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0093;
2.8.zemes vienību 15.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 005 0049;
2.9.zemes vienību 25.19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0107;
2.10. zemes vienību 11.67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0405;
2.11. zemes vienību 17.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0179;
2.12. zemes vienību 49.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0046;
2.13. zemes vienību 6.84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 005 0069;
2.14. zemes vienību 28.95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0050;
zemes vienības 354.26 ha kopplatībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Jaunzemju lauki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.

6.

Izskatot Laimoņa Tiesneša, deklarētā dzīves ...., iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldībā 2012.gada 14.jūnijā ar Nr.3-19.1/12/487-T, par zemes vienības atdalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
15.panta 3., 4.punktiem, 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 –16 (Edgars
Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars
Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
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Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma ,,Grezas”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 010 0639, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kopējo platību 28,6 ha, zemes vienību 18,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 007 0030.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0030 izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Jaungrezas”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 18,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 007
0030 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
7.

Izskatot Ilmāra Feldmaņa, deklarētā ...., iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts Platones pagasta pārvaldē 2012.gada 31.maijā ar
Nr.PLA/3-19.1/12/439-F, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.
Panta 3.,4. punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 7.6 ha platībā „Cīruļi”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 5470 007 0089 zemes vienību 2.196
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 006 0086;
2. Zemes vienību 2.196 ha kopplatībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Jaunpūčas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101);
3. Apbūvētai zemes vienībai, administratīvai ēkai un funkcionāli saistītām ēkām,
atbilstoši pievienotai skicei, noteikt adresi - „Jaunpūčas”, Platones pagasts, Jelgavas
novads, LV- 3036.
4. Paliekošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0090 un 5470 007 0089
saglabāt nekustamā īpašuma „Cīruļi” sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM
kods 0101).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

18. §
Par zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma maiņu un mērķa noteikšanu (Priežu iela,Stārķu iela,
Valgundes p.)
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(Edgars Turks)

Lai sakārtotu Jelgavas novada pašvaldības īpašumus, kas atrodas Valgundes pagasta
teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 15.panta pirmo daļu
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu,
2009.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.7. punktu, un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.,17 un 18.punktu, 2009.gada 15.septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 3.,
11.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 2009.gada 30.decembra Jelgavas novada domes
lēmumu (protokols Nr.11 52.§),,Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada
pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu
zemes reformas pabeigšanai”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra
Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Zemes vienībai 0.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0479 mainīt
nosaukumu no „Priedītes-Namdari‟‟ uz ,,Priežu iela”, atbilstoši pielikumam Nr.3.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0478, sadalīt 3 pastāvīgos
nekustamos īpašumos atbilstoši pievienotajiem pielikumiem Nr.1, un Nr.2 – izveidot
zemes vienību 0,1 ha platībā, ar nosaukumu ,,Ūdensceļš”, zemes vienību 0,7 ha
platībā, ar nosaukumu ,,Stārķu iela”, zemes vienību 0,3 ha platībā pievienot
nekustamajam īpašumam ,,Priežu iela”.
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0461, sadalīt 2 patstāvīgos
nekustamos īpašumos atbilstoši pievienotajiem pielikumiem Nr.4 un Nr. 5 – izveidot
zemes vienību 0,4 ha platībā, ar nosaukumu ,,Kalnciema šoseja -Priedītes’’, zemes
vienību 0,7 ha platībā, ar nosaukumu ,,Priežu iela”.
4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 003 0413 sadalīt 2 patstāvīgos
nekustamos īpašumos atbilstoši pievienotajam pielikumam Nr.6 – izveidot zemes
vienību 0.05 ha platībā ar nosaukumu „Krastmaļu ceļš”, zemes vienību 0.5 ha platībā
pievienot nekustamajam īpašumam ar nosaukumu „Siljēči-Kukaiņi-Lediņi”.
5. Piešķirt ielas statusu:
5.1. zemes vienībai ,,Priežu iela” 0.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0479
un pievienotajām zemes vienībām 0.3 ha un 0.7 ha, kas atrodas Valgunde,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā;
5.2.zemes vienībai „Stārķu iela” 0.7 ha platībā, kas atrodas Valgundē, Valgundes
pagastā, Jelgavas novadā.
6. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme dzelzceļa
infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101).
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Lēmumu nosūtīt VZD 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.
19. §
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Par nepabeigtas būves Glūdas pagastā nojaukšanas darbu iepirkumu
(Edgars Turks)

Sakarā ar bezsaimnieka būves - nepabeigtās vidusskolas ēkas apdraudējumu
sabiedrības drošībai, ko apliecina Jelgavas novada būvvaldes 2010.gada 12.augustā
sagatavotais pārbaudes akts Nr.25, pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo
daļu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo, trešo un piekto daļu, Jelgavas novada domes
2012.gada 23.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5 20§), Jelgavas novada pašvaldības Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 12.jūnija lēmumu (protokols
Nr.5/2), novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izsludināt iepirkumu par nepabeigtās bezsaimnieka būves – vidusskolas ēkas,
kas atrodas īpašumā ,,Bangas”, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, uz
zemes vienības ar kadastra Nr.5452 004 0096, nojaukšanu, apmaksu par
izpildītajiem darbiem paredzot veikt ar nojaukšanas rezultātā iegūtajiem
būvmateriāliem.
2. Uzdot pašvaldības Iepirkumu komisijai organizēt un veikt iepirkuma konkursu.
Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20. §
Par Platones pamatskolas vecās ēkas atsavināšanu nojaukšanai
( Edgars Turks)

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols
Nr. 5/21) „Par nedzīvojamās ēkas - vecā skola Platonē nojaukšanu” un Jelgavas novada
pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 12.jūnija
lēmumu Nr.5/1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā mutiskā izsolē, nojaukšanai Platones pamatskolas veco
ēku, kas atrodas Platones pagastā uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5470003
0179 (būves kadastra apzīmējums 5470 003 0179 002) 730.6 m2 platībā (apbūves
laukums - 587.5 m2), nosakot izsoles nosacīto cenu Ls 2000 apmērā.
2. Apstiprināt Platones pamatskolas vecās ēkas izsoles noteikumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam Vladislavam
Pogožeļskim.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
21. §
Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Gala Dumpji, Valgundes p.)
(Edgars Turks)
Izskatot nekustamā īpašuma „Gala Dumpji”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5486 011 0047, īpašnieka Valda Liepas, personas kods ..., iesniegumu par atļauju
sakārtot dokumentāciju īpašumā „Gala Dumpji” esošajai būvei, pamatojoties uz Būvniecības
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likuma 30.panta 5.punktu, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112
„Vispārīgie būvnoteikumi” 5.1. nodaļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars
Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars
Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte
Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut izstrādāt būvprojektu īpašumā „Gala Dumpji”, kadastra Nr.5486 011 0047,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, esošajai būvei, atbilstoši Būvniecības
likumam un Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112
„Vispārīgie būvnoteikumi”;
2. Noteikt tehniskā projekta izstrādes termiņu 9 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
22. §
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””
smilts- grants un smilts ieguvei smilts – grants un smilts atradnē „Kalnaplāteri”, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā
(Edgars Turks)

Pamatojoties uz SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, reģistrācijas
Nr.41703001139,2012.gada 6.jūnija iesniegumu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujas saņemšanai, saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu,
10.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru Kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju izsniegšanas kārtība”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, reģistrācijas Nr.41703001139,

juridiskā adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV – 3007, veikt derīgo izrakteņu smilts grants un smilts ieguvi smilts – grants un smilts atradnē „Kalnaplāteri”, kadastra
Nr.54900040137, 5.4 ha platībā Vilces pagastā, Jelgavas novadā. Pielikumā: Bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr.2.
2. Atļauja izsniedzama pēc valsts nodevas par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi
samaksas, atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1055
„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”.
3. Lēmumu publicēt mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

23. §
Par Jelgavas novada attīstības stratēģiju
(Edgars Turks)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Uzsākt Jelgavas novada attīstības stratēģijas 2012. – 2032.gadam publisko apspriešanu
no 2012.gada 2.jūlija līdz 2012.gada 12.augustam.
2. Uzdot Attīstības nodaļai iesniegt Jelgavas novada attīstības stratēģiju 2012. –
2032.gadam Zemgales plānošanas reģionam vērtējuma sniegšanai.
3. Uzdot Attīstības nodaļai organizēt Jelgavas novada attīstības stratēģijas 2012. –
2032.gadam publisko apspriešanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta
noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Jelgavas novada attīstības stratēģijas 2012. – 2032.gadam publiskās apspriešanas
sanāksmi organizēt 2012.gada 26.jūlijā.
4. Paziņojumu par novada attīstības stratēģijas publisko apspriešanu un sanāksmi
publicēt laikrakstā „Jelgavas novada ziņas” un mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

24. §
Par grozījumiem 2011.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.6 24.§) „Par pagastu pārvalžu
vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā”
(Edgars Turks)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2011.gada 20.jūnija lēmumā „Par pagastu
pārvalžu vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā”:
Lēmuma 1.punkta 1.2. apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:
„Glūdas pagasta pārvaldē - Saimniecības pārzinim Pēterim Limanānam.”.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

25. §
Par grozījumiem 2011.gada 28 septembra lēmumā "Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām "
(Līga Lonerte)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Grozīt 2011.gada 28.septembra lēmuma (protokols Nr.9 35.§ 3.p.) aizstājot
tekstu „Piešķirt līdzfinansējumu LVL 998.10 (deviņi simti deviņdesmit astoņi
lati un 10 santīmi)” ar tekstu „Piešķirt līdzfinansējumu LVL14848.10
(četrpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi lati un 10 santīmi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

26. §
Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 27.punkta
grozīšanu
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta 3.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita
Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta
Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Grozīt Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības
(apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra protokolu Nr.15, 35§,
grozījumi – Jelgavas novada domes 2011.gada 27.aprīļa protokols Nr.4, 36§, Jelgavas novada
domes 2011.gada 28.septembra protokols Nr.9, 39§, Jelgavas novada domes 2011.gada
23.novembra protokols Nr.12, 34§, Jelgavas novada domes 2012.gada 31.janvāra protokols
Nr.2, 25§) 27.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
„27. Amatpersonu (darbinieku) var prēmēt par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu
rīcību, veicot amata (darba) pienākumus, kā arī par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu,
kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu. Prēmiju kopējais apmērs attiecīgajai
amatpersonai (darbiniekam) kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no
mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas apmērs – 60 procentus no mēnešalgas. Par vienu un to
pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas prēmijas.”
27. §
Par dalību Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projektu konkursā „Kopā ar ģimeni uz
skolu”
(Līga Lonerte)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un
10.punktu, Latvijas kopienu iniciatīvu fonda atklātā projektu konkursa „Kopā ar ģimeni uz
skolu” noteikumiem un biedrības „Mēs –Valgundei” iesniegumu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība garantē līdzfinansējumu LVL 200.00
(Divi simti lati un 00 santīmi) no pamatbudžeta līdzekļiem biedrībai „Mēs-Valgundei”
projekta „Stipras ģimenes Valgundes nākotnei” realizācijai. Projekta kopējās izmaksas
2000.00 (Divi tūkstoši lati).
28. §
Par kustamā īpašuma atsavināšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Kalnciema p.)
(Līga Lonerte)
1.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta pirmo daļu un trešo daļu,
saskaņā ar Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2012.gada 9.marta protokolu Nr.1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars
Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars
Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte
Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt Zaļenieku pagasta pārvaldes bilancē esošo kustamo īpašumu – vieglo
pasažieru automašīnu SUZUKI SWIFT, ET 9994, pārdodot to atkārtotā atklātā
mutiskā izsolē.
2. Apstiprināt kustamā īpašuma – vieglās pasažieru automašīnas SUZUKI SWIFT,
ET 9994 izsoles nosacīto cenu Ls 80.00 (astoņdesmit latu).
3. Apstiprināt kustamā īpašuma – vieglās pasažieru automašīnas SUZUKI SWIFT,
ET 9994 izsoles noteikumus.
4. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam O.Briedim izveidot izsoles komisiju
un organizēt atkārtotu izsoli.
2.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 6.panta otro daļu un
trešo daļu, saskaņā ar Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2012.gada 9.marta protokolu Nr.1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, Kalnciema pagasta pārvaldes bilancē esošo
kustamo īpašumu:
1.1.autobusu KIA PREGIO 12c, DN 7653;
1.2.autobusu NEOPLAN, EK 1161;
1.3.kravas automašīnu GAZ 5312, AP-17, BV 9697
.
2. Apstiprināt kustamā īpašuma:
2.1.autobusa KIA PREGIO 12c, DN 7653 nosacīto cenu Ls 200 apmērā (divi
simti latu);
2.2.autobusa NEOPLAN, EK 1161 nosacīto cenu Ls 150 apmērā (viens simts
piecdesmit latu);
2.3.kravas automašīnas GAZ 5312, AP-17, BV 9697 nosacīto cenu Ls 600
apmērā (seši simti latu).
3. Apstiprināt kustamā īpašuma –autobusu KIA PREGIO 12c, DN 7653, NEOPLAN,
EK 1161 un kravas automašīnas GAZ 5312, AP-17, BV 9697 izsoles noteikumus.
4. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājai G.Koroļovai izveidot izsoles komisiju
un organizēt izsoles.
29. §
Par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Sesavas p.)
(Līga Lonerte)
1.
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Izskatot Zaļenieku pagasta pārvaldes nodokļu administratores Vēsmas Brantas
2012.gada 7.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš,
Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte,
Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Ērikai Gerasimovai,
personas kods 040735-10019, sakarā ar viņas nāvi Ls 5.88 apmērā, tajā skaitā, nekustamā
īpašuma nodoklis Ls 5.00, nokavējuma nauda Ls 0,88 par pašvaldības īres dzīvokli „Bičuļi 1”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.
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.
2.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu
un trešo daļu un Sesavas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma speciālistes G.Kravales
2012.gada 29.maija iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis
Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode,
Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Danutei Gribas,
personas kods 280537-10001, sakarā ar viņas nāvi - Ls 19.53 apmērā, tajā skaitā:
1. par nekustamo īpašumu „Brieži dz. māja”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5474 012 1120, Ls 1.42, kuru sastāda nekustamā īpašuma nodoklis Ls
0,70 un kavējuma nauda Ls 0.72;
2. par nekustamo īpašumu „Brieži”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5474 012 0072, Ls 18.11, kuru sastāda nekustamā īpašuma nodoklis Ls 9.13 un
kavējuma nauda Ls 8.98.
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.
30. §
Par nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu (Ceplis, 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 11.§) ”Par dzīvojamo telpu atsavināšanu par nosacīto cenu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 7.jūnija
lēmumu Nr.4, novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 46.6 m2 platībā, kas atrodas Ceplis
dz.1, Lielplatones pagastā, nosacīto cenu Ls 1000.00
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2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 39.9 m2 platībā, kas atrodas Ceplis
dz.3, Lielplatones pagastā, nosacīto cenu Ls 850.00
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 20.1 m2 platībā, kas atrodas Ceplis
dz.4, Lielplatones pagastā, nosacīto cenu Ls 430.00
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Jelgavas tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
31. §
Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(Līga Lonerte)

Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Ministru kabineta 2010.gada
5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.
32. §
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam” izdošanu
(Aija Tračuma)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, novada
dome nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.9 „Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” (pielikumā).
2. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteikto, triju darba dienu laikā pēc saistošo
noteikumu „Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam” izdošanas tos rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
33. §
Par mērķa grupu noteikšanu A/S Latvenergo dāvanu karšu saņemšanai Jelgavas novada
pašvaldībā
(Aija Tračuma)

Saskaņā ar 2012.gada 12.janvārī noslēgtās vienošanās par grozījumiem, pie 2009.gada
9.decembra Dāvinājuma (ziedojuma) līguma Nr.118 starp biedrību „Latvijas Pašvaldību
savienība” un Jelgavas novada pašvaldību, 2.3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
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1. Noteikt sekojošas mērķa grupas dāvanu karšu „Elektrības norēķinu kartes 500 kWh”
saņemšanai:
1.1.
Jelgavas novadā deklarētās politiski represētās personas mājsaimniecībai, ja
līgums ar AS „Latvenergo” ir noslēgts ar fizisku personu;
1.2.
Jelgavas novadā deklarētas personas, kuras dzimušas laikā līdz 1922.gada
31. decembrim (ieskaitot), ja līgums ar AS „Latvenergo” ir noslēgts ar fizisku
personu;
1.3.
mājsaimniecībai, kura atbilsts 1.1. un 1.2. apakšpunkta kritērijiem tiek piešķirta
viena dāvinājuma karte.
2. Lai saņemtu dāvinājumu, sociālajam darbiniekam jāuzrāda:
2.1.
tiesības saņemt dāvinājumu apliecinošs dokuments (pase, apliecība u.tml.);
2.2.
līguma ar AS „Latvenergo” apliecinoši dokumenti.
3. Noteiktajām mērķa grupām dāvinājuma kartes tiek izsniegtas līdz 2013.gada
31.martam.
34. §
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Līvbērzes p.)
(Aija Tračuma)
Ņemot vērā to, ka pašvaldības dzīvoklis Jelgavas ielā 6A-13, Līvbērzē, Līvbērzes
pagastā, netiek izmantots kā sociālais dzīvoklis un nav nepieciešams šim mērķim,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma,
Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante,
Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Jelgavas ielā 6A-13, Līvbērzē, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.jūliju.
35. §
Par Edmunda Miseviča atbrīvošanu no Svētes pamatskolas direktora amata
(Aija Tračuma, Aigars Strupulis, Edmunds Misevičs, Inta Savicka)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Svētes
pamatskolas direktora Edmunda Miseviča 2012.gada 12.jūnija iesniegumu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta
Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Rita Čigāne), nolemj:
1. Atbrīvot Edmundu Miseviču no Svētes pamatskolas direktora amata 2012.gada
31.jūlijā saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu (darbinieka uzteikums).
2. Svētes pagasta pārvaldei izmaksāt Edmundam Misevičam kompensāciju par
neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
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36. §
Par zemes vienības atdalīšanu (1. Pērles, Lielplatones p.; 2. Starutmaļi, Zaļenieku p.)
(Līga Rozenbaha, Daiga Branta)

1.
Izskatot Pētera Brūveļa, personas kods ..., deklarētā dzīvesvieta ..., 2012.gada 17.maija
iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, 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 –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 „Pērles”, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 002 0129, kas sastāv no 3 zemes
vienībām ar kopējo platību 3,8 ha, zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5460 002 0130 un zemes vienību 0.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5460 002 0131 .
2. Atdalāmās zemes vienības izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot
nosaukumu „Montas”.
3. Atdalāmajām zemes vienībām 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0130
un 0.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0131, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
” (NĪLM kods 0101).
4. Lēmumu nosūtīt VZD 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.
2.
Izskatot Agitas Gerasimovas, deklarētā dzīves vieta „..., iesniegumu par zemes vienības
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2012.gada
26.jūnijā ar Nr.3-19.1/538-G, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
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 –
16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, 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 ,,Strautmaļi”,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 006 0106, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kopējo platību 3.002 ha, zemes vienību 2.66 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0109.
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2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0109 izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Vīgriezes”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai 2.66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5496 006 0109 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
37. §
Par adreses piešķiršanu (Niedrītes, Valgundes p.)
( Daiga Branta)

Izskatot Ojāra Lapsas, deklarētā dzīvesvieta ..., 2012.gada 25.jūnija iesniegumu par
adreses noteikšanu ēkām, kas atrodas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0240, Valgundes novada Būvvaldes būvatļauju
Nr.47/2007, kas pagarināta un derīga līdz 2012.gada 4.augustam, pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,8.,12.punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga
Lonerte, Sarmīte Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
3. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5486 004
0240, dzīvojamai ēkai un funkcionāli saistītai ēkai-garāžai, atbilstoši
būvprojektam, kas apstiprināts un akceptēts Valgundes novada būvvaldē
2007.gada 6.septembrī ar Nr.418, adresi „Niedrītes”, Valgundes pag., Jelgavas
nov., LV- 3017.
4. Lēmumu nosūtīt VZD 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.
38. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts Kapitāla fonda projektam „Lielplatones muižas klēts
izpēte”

(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un
10.punktu,Valsts Kultūrkapitāla fonda 2012.gada 7.jūnija vēstuli Nr. 2012-2-KMA055-P un
biedrības „Liel.Barons” iesniegumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Edgars Turks,
Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis,
Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Līga Lonerte, Sarmīte
Balode, Ināra Vīgante, Ilze Vītola, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Garantēt līdzfinansējumu LVL 417.00 (Četri simti septiņpadsmit lati un 00 santīmi)
apmērā biedrībai „Liel.Barons” projekta „Lielplatones muižas klēts izpēte” realizācijai.
Projekta kopējās izmaksas 1317.00 (Viens tūkstotis trīs simti septiņpadsmit lati un 00
santīmi).
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Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieks

Protokolēja

E.Turks

L.Zaremba
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