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Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi vada:
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Sēdes protokoliste

ZIEDONIS CAUNE
Leontīne Zaremba

Sēdē piedalās:
Domes deputāti:
Ziedonis Caune
Juris Lavenieks
Ilze Vītola
Valda Sējāne
Edgars Turks
Modris Jansons
Madars Lasmanis
Sarmīte Balode
Lilita Leoho
Aigars Strupulis
Inta Savicka
Oskars Cīrulis
Zenta Tretjaka
Irina Dolgova
Aija Tračuma
Anita Klupša
Kārlis Rimša

- piedalās
- nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās (ienāk plkst.10.08)
- nepiedalās (atvaļinājums)
- nepiedalās (darba pienākumi)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Laila Čima, Aldis Jēgeris, Dzintars Lagzdiņš, Valdis
Buividaitis, Sandra Kalvāne, Jānis Erno, Dace Kaņrpone, Vineta Ģenderte, Aivars Kokins,
Līga Rozenbaha, Silvija Zīberte, Vladislavs Pogožeļskis, Modris Žeivots, Solveiga Arnīte,
Ginta Avotiņa, Daiga Branta, Vladislavs Beitāns, Dzintra Zimaiša, Ints Teterovskis, Ingrīda
Baumane, Līga Lonerte, Ruta Medne, Aigars Krastiņš, Alfrēds Reblis, Leonīds Koindži-Ogli,
Maija Lasmane, Ilmārs Andersons, Anda Duge, Sarmīte Ņikiforova, Anita Liekna, Karīna
Voitkāne, Inese Tarvida, Olga Rudaka, Ginta Avotiņa.

Sēdē piedalās uzaicinātie valsts institūciju pārstāvji:
Aivars Mičuls, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), pašvaldību
departamenta juriskonsults;
Aivars Ērglis, Valsts kontrole, padomes loceklis.
Sēdē piedalās masu mēdiju pārstāvji:
Sandra Leitāne, žurnāliste TV Spektrs (Novada Ziņas);
Inga Karlinska, žurnāliste novaja.lv; jelgavniekiem.lv;
Andris Pāns, TV Spektrs;
Krišjānis Grantiņš, Novada Ziņas;
Gunārs Timermanis.
Sēdes vadītājs informē par darba kārtību un aicina to apstiprināt.
Uz deputāta E.Turka komentāru darba kārtības 1.jautājuma sakarā: Investīciju plānā ir
kultūras nama telpu iegāde, bet lēmuma projektā – daļēja telpu iegāde, t.i., cita redakcija,
sēdes vadītājs atbild, ka būs priekšlikums balsot pret šo lēmuma projektu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Zenta Tretjaka,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes
vadītāja priekšlikumu atbalstīt.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta ”Platones pagasta Lielvircavas
kultūras nama daļēja telpu iegāde” īstenošanai
2. Par aizņēmuma ņemšanu
paaugstināšana” papildus darbiem

projekta

„Kalnciema

vidusskolas

energoefektivitātes

3. Par aizņēmuma ņemšanu siltummezglu izbūvei Jelgavas novada izglītības iestādēm un Vilces
pamatskolas katlu mājas konteinera izbūvei
4. Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci

1.§
Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta ”Platones pagasta Lielvircavas kultūras
nama daļēja telpu iegāde” īstenošanai
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Dzintars Lagzdiņš, Aivars Mičuls, Aivars Ērglis, Kārlis
Rimša, Oskars Cīrulis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Dzintra
Zimaiša, Ints Teterovskis)

Sēdes vadītājs informē par to, ka uzaicināti valsts institūciju (VARAM un Valsts kontrole)
pārstāvji, lai deputāti un klātesošie zinātu valsts institūciju pārstāvju viedokli (Finanšu
ministrijas (FM) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji - nav
ieradušies).
Dz.Lagzdiņš skaidro situāciju saistībā ar izskanējušo publisko informāciju par kultūras nama
iegādi pēc būtības: tiek norādīts par kultūras nama iegādi par acīmredzami paaugstinātu cenu
salīdzinājumā ar esošo tirgus novērtējumu, kas tiek noteikts pēc komponentes, kas sevi
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neattaisno, jo nav salīdzināma lieluma (līdzīgi darījumi tuvākā apkārtnē nav konstatēti). Jauna
kultūras nama būvniecības izmaksas ir ap 2 miljoni euro (esošā kultūras nama iegāde 570
tūkstoši euro). Tātad, mērķis sasniedzams ar būtiski mazākiem finanšu līdzekļiem. Saņemtas
vairākas augstākstāvošu institūciju vēstules ar identiskiem tekstiem un norādi, ka darījumam
jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Vizītē Finanšu ministrijā klātienē tika pausts viedoklis, ka
ir konceptuāli saprotama pašvaldības nepieciešamība pēc kultūras nama un ministrija
neiebilst, bet ir nostāja par vienota vesela īpašuma iegādi. Finanšu ministrija iebilst pret dalīto
variantu, rosina atrast līdzekļus budžeta ietvaros (valstī noteikti aizņēmumu griesti nekustamo
īpašumu iegādei – 200 tūkstoši euro). Tāpēc aicina balsot pret sagatavoto lēmuma projektu,
izskatot citas iespējas kultūras nama iegādes projekta realizācijai.
Deputāta K.Rimšas komentārs: mēs apšaubām vērtētāja darbu?
Dz.Lagzdiņš: vērtējums ir objektīvs (pašvaldība ir aicinājusi sertificētu vērtētāju), vērtējums ir
svarīgs procedūrās, piemēram, aizņēmuma ņemšana u.c.
Deputātes A.Tračumas komentārs: Finanšu ministrijas ieteikums ir iegādāties īpašumu
kopumā, to nedalot.
Dz.Lagzdiņš: dalīšana ir juridiski iespējama, bet Finanšu ministrija vērš uzmanību, ka
jautājums risināms kompleksi.
Deputāta O.Cīruļa komentārs: jauna kultūras nama būvniecības izmaksas ir 2 miljoni euro
apmērā, bet vai kāds ir vērtējis renovācijas nepieciešamību un darbu izmaksas.
Dz.Lagzdiņš: Kultūras nams ir labā tehniskā stāvoklī (te nav runas par renovācijas
izmaksām).
Sēdes vadītājs dod vārdu uzaicināto valsts institūciju pārstāvjiem.
A.Mičuls uztur spēkā VARAM iepriekšējā sarakstē pausto viedokli, piebilstot, ka,
noklausoties debates, nerodas iespaids, ka izvērtēti visi apstākļi (vai ir vērtēti ne tikai iegādes,
bet arī ekspluatācijas un renovācijas izdevumi), tajā skaitā, jaunas ēkas būvniecība, piesaistot
ES fondu finansējumu.
Deputātes A.Tračumas komentārs: vai kultūras nama iegāde ir izšķērdēšana.
A.Mičuls: neredz, vai ir izvērtētas visas iespējas.
Deputātes I.Vītolas komentārs: kādi aspekti nav izvērtēti?
A.Mičuls: iepriekš teiktie.
Dz.Lagzdiņš saka, ka 2013.gadā VARAM tika nosūta atbilde ar visiem aprēķiniem.
Sēdes vadītājs norāda, ka iepriekšējais ministrs apmeklēja kultūras namu un atzinīgi vērtēja;
uzturēšanas izmaksu sakarā, saka, ka arī jauna ēka būs jākurina.
Deputāta M.Jansona komentārs: Jelgavas novada pašvaldība nopietni attiecas pret šo
jautājumu; kurš ministrijā (VARAM) nosaka to, kādi pārstāvji brauc runāt uz novadiem.
A.Mičuls: bija vēstule ar aicinājumu piedalīties diskusijā, bet, lai diskusija būtu pilnvērtīga,
nepieciešama aktualizēta informācija.
Sēdes vadītājs norāda, ka pagājušajā gadā visi prasītie dokumenti ministrijai tika iesniegti.
A.Ērglis saka, ka Valsts kontrole nesniedz atzinumus par vēl nenotikušiem gadījumiem,
aicina definēt mērķi (piemēram, kultūras nama iegāde vai kultūras mantojuma saglabāšana, ja
otrais – tad varbūt pietiek ar 2 autobusu iegādi kolektīvu pārvadāšanai); norāda, ka deputātu
uzdevums ir noteikt veidu, kā mērķis sasniedzams; īpašuma vērtējuma sakarā saka, ka dīvaini
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dzirdēt, ka vērtējumam nav nozīmes, ja nav tirgus, jālieto cita metode, var diskutēt par to, kas
ir augstākā cena, bet īpašuma iegāde par augstāku cenu ir aizliegta ar likumu.
Uz deputātes V.Sējānes jautājumu Valsts kontroles pārstāvim par to, vai viņa pārstāvētajā
institūcijā ir speciālisti ar padomdevēja tiesībām (speciālisti, kas palīdz izvērtēt sertificētu
vērtētāju darbu), A.Ērglis atbild, ka pašlaik VK sertificēts vērtētājs nestrādā, ja arī būs – tikai
padomdevēja līmenī.
Uz deputātes A.Klupšas jautājumu par to, vai vietējie iedzīvotāji uzskata, ka nepieciešams ir
tieši šis objekts, V.Pogožeļskis atbild apstiprinoši.
Deputāts A.Strupulis atzīst, ka balsos par kultūras nama iegādi un ir gatavs atbildēt gan
morāli, gan materiāli.
Deputāts K.Rimša saka, ka viņš nav pret kultūras nama iegādi, bet ir pret veidu, kādā tas
notiek un pateicas Valsts kontroles pārstāvim par sniegto skaidrojumu.
Deputāte I.Vītola norāda, ka viņa ir pārsteigta par VARAM pārstāvja viedokli - nepasakot
neko (lai deputāti varētu pieņemt pareizu lēmumu); uzskata, ka kultūras darbs novadā ir
augstā līmenī un mūsu iedzīvotājiem ir jābūt kultūras namam.
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu, to noraidot.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –1 (Kārlis Rimša), PRET – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanus, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Zenta Tretjaka, Aija Tračuma, Anita Klupša),
ATTURAS – nav, nolemj: sēdes vadītāja priekšlikumu atbalstīt.
Lēmums netiek pieņemts.
2.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
papildus darbiem
(Līga Lonerte, Ziedonis Caune)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta
2.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un 2014.gada 2.oktobra Jelgavas novada
pašvaldības budžeta komisijas lēmumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Zenta Tretjaka, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekta ”Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana” papildus darbu realizācijai 59000 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši
euro) apmērā.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 7 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2015.gada jūliju.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
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3.§
Par aizņēmuma ņemšanu siltummezglu izbūvei Jelgavas novada izglītības iestādēm un Vilces
pamatskolas katlu mājas konteinera izbūvei
(Līga Lonerte, Ziedonis Caune, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta
2.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un 2014.gada 2.oktobra Jelgavas novada
pašvaldības budžeta komisijas lēmumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Zenta Tretjaka, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Siltummezglu izbūve Jelgavas novada
izglītības iestādēs un katlu mājas konteinera pārbūve Vilces pamatskolā” realizācijai
60000 EUR (sešdesmit tūkstoši euro) apmērā.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 7 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2015.gada jūliju.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
4.§
Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci
(Dzintars Lagzdiņš, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Madars Lasmanis, Anita Klupša, Oskars Cīrulis,
Līga Lonerte)

Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam” izvirzīto
mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu Jelgavas novada pašvaldības
iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un saņemtu metodisku atbalstu pašvaldības
autonomo funkciju īstenošanā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Aigars Strupulis,
Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Zenta Tretjaka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Efektīvākai resursu un vienotas metodoloģijas pieejamībai ar mērķi īstenot Jelgavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrības veselības politiku
epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās, kā arī nodrošinot
veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju, atbalstīt Jelgavas novada
pašvaldības iestāšanos „Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā”.
2. Nodrošināt nepieciešamo dokumentu un/vai pieteikuma iesniegšanu Slimību
profilakses un kontroles centram.
3. Par atbildīgo personu (tīkla koordinatoru) no Jelgavas novada pašvaldības puses
nozīmēt Jelgavas novada Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju
Ilzi Cauni.
Sēde slēgta plkst. 11.30.
Sēdes vadītājs,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Protokolēja

Ziedonis Caune

Leontīne Zaremba
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