LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

JELGAVAS NOVADA DOME

2019.gada 15.maijā

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 8
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par 2019.gada 24.aprīļa Jelgavas novada pašvaldības nolikuma “Par Jelgavas
novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas
novada apvienošanu ar Jelgavas pilsētu” atcelšanu
2. Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu
un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem
3. Par izglītības iestāžu telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējiem
Sēdi atklāj plkst.15:00. Tiek veikts sēdes audioieraksts.
Sēdi vadaJelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Sēdi protokolē – vec. lietvede Inta Skvirecka
Sēdē piedalās- domes deputāti:
Ziedonis Caune
- piedalās
Ilze Vītola
- piedalās
Aija Tračuma
- piedalās
Valda Sējāne
- piedalās
Ojārs Briedis
- nepiedalās (slimības dēļ)
Juris Lavenieks
- piedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
Juris Razživins
- piedalās
Nataļja Hohlova
- nepiedalās (slimības dēļ)
Sarmīte Balode
- piedalās
Kristaps Ozols
- nepiedalās
Oskars Cīrulis
- piedalās
Inta Savicka
- piedalās
Irina Dolgova
- piedalās
Aivars Naglis
- nepiedalās (darba dēļ)

-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Līga Lonerte, Valdis
Buividaitis, Lolita Krūmiņa, Beāta Cirmane, Dagnija Špele, Dace Kaņepone, Daiga Branta,
Zane Sondore, Liene Upeniece, Laila Čima, Aija Udalova, Inese Tarvida, Kristīne Rengarte,
Karīna Voitkāne, Ginta Avotiņa, Inga Vilcāne, Dainis Keidāns, Modris Žeivots, Aivars
Kokins, Vladislavs Pogožeļskis, Ruta Medne, Līga Rozenbaha, Silvija Zīberte, Rita
Borščevska, Anda Duge, Maija Lasmane, Ingus Zālītis, Pēteris Veļeckis;
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” juristi:
Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris
Sēdes vadītājs Z.Caune informē par izskatāmajiem lēmumprojektiem, aicina pašvaldības
izpilddirektori L.Lonerti ziņot par:
1. §
Par 2019.gada 24.aprīļa Jelgavas novada pašvaldības nolikuma “Par Jelgavas novada
iedzīvotāju aptaujas organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas novada
apvienošanu ar Jelgavas pilsētu” atcelšanu
(Z.Caune, L.Lonerte, K.Rimša, A.Jēgeris, M.Jansons, J.Lavenieks, O.Cīrulis, Dz.Lagzdiņš, S.Balode)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk-VARAM)
ministra J.Pūces 2019.gada 3.maija rīkojumu Nr.1-132/4263, ar kuru apturēta Jelgavas
novada pašvaldības nolikuma “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”
(turpmāk-nolikums) darbība, konstatēts :
1) Pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, Latvijas Republikas
Satversmes 101.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 12. un 21. pantu, Jelgavas novada
dome 2019. gada 15.aprīlī pieņēma lēmumu “Par Jelgavas novada iedzīvotāju
aptaujas organizēšanu” (protokols Nr.5; 1.§);
2) Pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, Latvijas Republikas
Satversmes 101.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 12. un 21. pantu, Jelgavas novada
domes 2019. gada 15.aprīļa lēmumu “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas
organizēšanu” (protokols Nr.5; 1.§), Jelgavas novada dome 2019. gada 24.aprīlī
pieņēma lēmumu “ Par Jelgavas novada pašvaldības nolikuma “Par Jelgavas novada
iedzīvotāju aptaujas organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas novada
apvienošanu ar Jelgavas pilsētu” apstiprināšanu” (protokols Nr.7; 29.§);
3) Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 7.panta pirmo un piekto
daļu, 8.panta pirmo un ceturto daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma "Par
pašvaldībām" 5.panta pirmo un piekto daļu, 41.panta otro daļu un 49.panta pirmo
daļu, VARAM ministrs ar 2019.gada 3.maija rīkojumu Nr.1-132/4263 nolēma
apturēt nolikuma darbību;
4) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49. panta otro daļu domes priekšsēdētājam
divu nedēļu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma
saņemšanas jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jāizskata jautājums par attiecīgo
saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu, kā arī
domes ārkārtas sēdes laiks un norises vieta laikus jāpaziņo vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministram;
5) VARAM paziņojums (vēstule Nr. JNP/3-18.1/19/285) par Jelgavas novada domes
ārkārtas sēdes sasaukšanu tika nosūtīts 2019. gada 10. maijā un paziņojums (vēstule
Nr. JNP/3-18.1/19/288) par ārkārtas sēdes norises laiku tika nosūtīts 2019.gada
14.05.2019.
6) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49. panta trešo daļu “Ja dome nepieņem
lēmumu par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu
punktu atcelšanu, tai triju mēnešu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās
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attīstības ministra rīkojuma saņemšanas jāiesniedz Satversmes tiesā pieteikums par
ministra rīkojuma atcelšanu”;
7) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49. panta ceturto daļu “Domei nav tiesību
iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra rīkojuma atcelšanu, ja tā divu mēnešu laikā no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas dienas nav izpildījusi šā
likuma 45.panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt lēmumu, kurā sniegts
pamatojums, kāpēc dome nepiekrīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā norādītajam.”
Ņemot vērā, ka VARAM ministra 2019.gada 3.maija rīkojums Nr.1-132/4263 nav
pietiekami pamatots un pirmsšķietami ir prettiesisks, pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 49. panta trešo daļu, ceturto daļu, 45.panta ceturto daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ziedonis Caune, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Valda Sējāne, Juris Lavenieks, Inta Savicka),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Oskars Cīrulis), Kārlis Rimša un Irina Dolgova balsojumā
nepiedalās, nolemj:
1. Neatcelt 2019.gada 24.aprīļa nolikumu “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas
organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas
pilsētu”.
2. Sniegt tiesā pieteikumu par VARAM ministra 2019.gada 3.maija rīkojuma Nr.1132/4263 atcelšanu.
3. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektorei L.Lonertei līdz 2019.gada
19.jūnijam nodrošināt Jelgavas novada domes lēmuma, kurā sniegts pamatojums,
kāpēc dome nepiekrīt VARAM ministra 2019.gada 3.maija rīkojumā Nr.1-132/4263
norādītajam, projekta sagatavošanu.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina Izglītības pārvaldes vadītāju G.Avotiņu ziņot par:
2. §
Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un
profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem
(Z.Caune, G.Avotiņa)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Kārtība, kādā Jelgavas novada pašvaldībā
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvu apmēru” un Jelgavas
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes iesniegumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Ziedonis Caune, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode,
Modris Jansons, Valda Sējāne, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša,
Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu skatē, starptautiskos mūzikas, mākslas un profesionālās
meistarības konkursos godalgoto vietu ieguvējiem un viņu pedagogiem, atbilstoši lēmumam
pievienotajam pielikumam par kopējo summu EUR 9020,00 (deviņi tūkstoši divdesmit eiro).
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3. §
Par izglītības iestāžu telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējiem
(Z.Caune, G.Avotiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un
21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 69.,
73. un 83.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ziedonis Caune, Juris
Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Valda Sējāne, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt nomas maksu telpām, kas iznomātas izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējam:
1.1. Jelgavas ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, 0,25 EUR (bez PVN)
apmērā par vienu kvadrātmetru mēnesī;
1.2. Skolas ielā 4, Platones pagastā, Jelgavas novadā, 0,35 EUR (bez PVN) apmērā par
vienu kvadrātmetru mēnesī;
1.3. Lielvircavas ielā 4, Platones pagastā, Jelgavas novadā, 0,29 EUR (bez PVN) apmērā
par vienu kvadrātmetru mēnesī;
1.4.Lielplatones internātpamatskolā, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, 0,62 EUR
(bez PVN) apmērā par vienu kvadrātmetru mēnesī.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības pārvaldei un Finanšu nodaļai.

Sēde slēgta plkst. 15:41
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

Protokoliste

Z.Caune

I. Skvirecka

16.05.2019.
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