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 27.martā

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Stacijas1-5, Sesavas pag.;
2.Pūpolu6-10, Kārniņi)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ausekļa iela 42-4, Platones pag.)
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Parka 1A,
Glūdas pag.; 2.Siliņi 87, Glūdas pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazrozītes lauks, Zaļenieku
pag.; 2.Strautmaļu lauks, Zaļenieku pag.; 3.Vecais lauks, Zaļenieku pag.;
4.Kodināšanas punkts, Zaļenieku pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kurmalīte,
Jaunsvirlaukas pag.)
8. Par grozījumiem 2019.gada 27.februāra Jelgavas novada domes lēmumā „Par
zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.2; 8.§)
9. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
10. Par aizņēmuma ņemšanu “Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei”
11. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas
nama izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu
stallī un Katlu mājā)” īstenošanai
12. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “SARC “Staļģene” telpu pārbūve un
teritorijas labiekārtošana” īstenošanai
14. Par projekta iesniegšanu 2019.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā
15. Par Ārkārtas komisijas apstiprināšanu
16. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā
17. Par autotransporta līdzekļu atsavināšanas un norakstīšanas lēmumu
pieņemšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par pašvaldības zemes nomu” izdošanu
19. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu
20. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas
pabalstu”” izdošanu
21. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkta
slēgšanu
22. Par Lielplatones internātpamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma
grozījuma apstiprināšanu
23. Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Mūrnieki, Vilces pag.)
24. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Strautmaļu lauks, Zaļenieku pag.)
25. Par zemes vienību apvienošanu un robežu precizēšanu (Līvbērzes pag.)
26. Par 2018.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto
makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadā”
precizēšanu
27. Par 2018.gada 26.septembra Jelgavas novada domes lēmuma “Par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu SIA “RELS” (prot.Nr.13,
36§) lēmuma atcelšanu un atļaujas atjaunošanu
28. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē
(Vaivaru lauks, Zaļenieku pag.)
29. Par dzīvokļu īpašumu izbeigšanu (Pūpolu iela 12, Kārniņi)
30. Par 2018.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
31. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā
(sēdes protokols Nr.11, 52.§.) „Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas
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novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku
apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
32. Par valstij piekritīgas zemes vienības sadalīšanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu (Valsts robeža, Elejas pag.)
33. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
34. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
35. Par Jelgavas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmuma (protokols Nr. 11,
3.§3.10.p.) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu
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
- nepiedalās (komandējumā)
Ojārs Briedis
- piedalās
Juris Lavenieks
- piedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
Juris Razživins
- piedalās
Nataļja Hohlova
- piedalās
Sarmīte Balode
- piedalās
Oskars Ziemelis
- piedalās
Kristaps Ozols
- piedalās
Oskars Cīrulis
- piedalās
Inta Savicka
- piedalās
Irina Dolgova
- nepiedalās
Aivars Naglis
- piedalās
-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Valdis Buividaitis, Sandra
Kalvāne, Beāta Cirmane, Dagnija Špele, Dace Kaņepone, Elita Andrasone, Zane Sondore,
Vladislavs Beitāns, Inese Tarvida, Modris Žeivots, Ginta Avotiņa, Liene Upeniece, Laila
Čima, Olga Rudaka, Aija Udalova, Anda Strautniece, Kristīne Rengarte, Anita Liekna,
Karīna Voitkāne, Sanda Lakutijevska, Dainis Keidāns, Aleksandrs Zelenkevičs, Māris
Ārgalis, Kārlis Kindzulis, Māris Žoids, Aivars Kokins, Dace Gražule, Līga Rozenbaha, Rita
Borščevska, Iveta Strēlniece, Edgars Grīnofs, Vladislavs Pogožeļskis, Staņislavs Matuss,
Aivars Brikmanis, Anda Duge, Pēteris Veļeckis, Ingus Zālītis, Agnese Kotlere;
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” juristi:
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Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris
INFORMĒ: Sēdes vadītājs
Z.Caune par papildus četriem lēmumprojektiem, kuru
izskatīšana jāiekļauj sēdes Darba kārtībā un aicina deputātus nobalsot par to
1. §
Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
(Z.Caune)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU ar papildus četru lēmumprojektu izskatīšanu.
Deputāts K.Rimša lūdz vārdu.
Informē, ka ir iesniedzis paziņojumu. (paziņojuma teksts: “2017.gada 25.oktobra domes
sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs mani apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot
kādas Kalnciema pagasta iedzīvotājas rīcību un Jelgavas pašvaldības amatpersonu publiski
sniegto informāciju ēkas Kalnciemā, zemes īpašumā “Luģi 1”celtniecības jautājumā. Ņemot
vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret
nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domes sēdēs stāvēt kājās”)
2. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Stacijas1-5, Sesavas pag.; 2.Pūpolu6-10, Kārniņi)
(Z.Caune, I.Vītola)
2.1.
Izskatot Dz.T. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1
/18/913 par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 43,4 m² platībā Stacijas ielā 1-5,
Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu un 2019.gada 26.februārī Jelgavas
novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/19/135 par piekrišanu iegādāties
minēto dzīvokli par Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 13.februāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.3), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze
Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins,
Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Dz.T. par nosacīto cenu – EUR 600,- (seši simti euro), dzīvokli
43,4 m² platībā, kopīpašuma 434/1820 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0064 001, būves ar kadastra
apzīmējumu 5474 005 0064 002, būves ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0064
003, būves ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0064 004 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 005 0064 Stacijas ielā 1-5,Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
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2.1. pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu sešu mēnešu laikā.
2.2.
Izskatot M.G. 2019.gada 5.marta iesniegumu, reģ. Nr.JNP/3-19.1/19/153 par
piekrišanu iegādāties dzīvokli Pūpolu ielā 6-10, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 6.§) „Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu” un Jelgavas
novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2019.gada
30.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2) , Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis,
Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot M.G. par nosacīto cenu 400,- (četri simti euro), nekustamo
īpašumu Pūpolu iela 6-10, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra numuru 5456 900 0457, kas sastāv no dzīvokļa 45,5 m² platībā un
kopīpašuma 455/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5456 001 0091 001 un zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 5456 001 0091 un 5456 001 0095.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircēja samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu viena gada laikā.
3. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ausekļa iela 42-4, Platones pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Ausekļa iela 42-4, Lielvircava, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54709000172, kas sastāv no dzīvokļa 34,4m2 platībā un
kopīpašuma 344/3337 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700070154001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070154 (05.01.2017
reģistrēts Platones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.374 4) nepieciešamību pašvaldību
funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2018.gada
28.novembra lēmumu (protokols Nr. 16 3.§3.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 13.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3), Jelgavas novada domes 2014.gada
23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības
maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Nataļja
Hohlova), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Ausekļa iela 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54709000172, kas sastāv no dzīvokļa 34,4m2 platībā
un kopīpašuma 344/3337 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54700070154001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54700070154.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 200 EUR (divi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Parka 1A, Glūdas pag.;
2.Siliņi 87, Glūdas pag.)

(Z.Caune, I.Vītola)
4.1.
Izskatot B.K., 2019.gada 18.marta iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/186, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgu
nekustamo īpašumu Parka iela 1A, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Parka iela 1A, Nākotne,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0202 atrodas B.K.
piederošas ēkas, kas 05.04.2016. ir reģistrētas Glūdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000554615.
2) 2015.gada 20.maijā starp Jelgavas novada pašvaldību un B.K. ir noslēgts Lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.GLU/8-8/15/10 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
5452 004 0202 un 5452 004 0269 nomu.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz
kura atrodas ēka (būve).
4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā
un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu un 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis,
Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Veikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5452 004 0202 un 5452 004 0269
kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības
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vārda nekustamo īpašumu “Parka iela 1A”, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.5452 004 0202.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platība var tikt precizēta.
3. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu B.K. nekustamā īpašuma Parka iela 1A,
Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 004 0202, sastāvā esošo
apbūvēto zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0202 un
neapbūvēto zemes vienību 1,1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0269.
4. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4.2.
Izskatot V.S., 2019.gada 12.marta iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/175, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību „Siliņi 87”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Siliņi 87”, Viesturciems,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1521 atrodas
V.S. piederoša ēka, kas 19.02.2019. ir reģistrēta Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000578366.
2) 2019.gada 11.martā starp Jelgavas novada pašvaldību un V.S. noslēgts Apbūvētas
zemes nomas līgums Nr.GLU/8-8/19/12 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5452 003 1521 nomu.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu,
uz kura atrodas ēka (būve).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris
Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu V.S. nekustamā īpašuma „Siliņi 87”,
Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 1521, sastāvā
esošo apbūvēto zemes vienību 0,063 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 003
1521.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
5. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazrozītes lauks, Zaļenieku pag.;
2.Strautmaļu lauks, Zaļenieku pag.; 3.Vecais lauks, Zaļenieku pag.; 4.Kodināšanas punkts, Zaļenieku pag.)

(Z.Caune, I.Vītola)
5.1.
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Izvērtējot nekustamā īpašuma “Mazrozītes lauks” ar kadastra Nr.5496 004 0487,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,9536 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0441, nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 13.februāra
lēmumu (protokols Nr.3), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola,
Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Nataļja Hohlova), PRET – 4 (Oskars Cīrulis,
Oskars Ziemelis, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), ATTURAS – nav, Juris Razživins
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Mazrozītes lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5496 004 0487, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0441, platība 0,9536 ha, pārdodot to atklātā
izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Strautmaļu lauks” ar kadastra Nr.5496 006 013
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,78 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0112, nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 13.februāra
lēmumu (protokols Nr.3), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola,
Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Nataļja Hohlova), PRET – 4 (Oskars Cīrulis,
Oskars Ziemelis, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), ATTURAS – nav, Juris Razživins
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Strautmaļu lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5496 006 0136, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 006 0112, platība 3,78 ha, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5.3.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Vecais lauks” ar kadastra Nr.5496 004 0485 Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,0448 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0424, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 13.februāra lēmumu (protokols
Nr.3), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis,
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Modris Jansons, Nataļja Hohlova), PRET – 4 (Oskars Cīrulis, Oskars Ziemelis, Kristaps
Ozols, Kārlis Rimša), ATTURAS – nav, Juris Razživins balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Vecais lauks” Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5496 004 0485, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0424 1,0448 ha platībā, pārdodot to atklātā
izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5.4.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Kodināšanas punkts” ar kadastra Nr.5496 004 0253,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,5550 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0253 nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 13.februāra
lēmumu (protokols Nr.3), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola,
Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Nataļja Hohlova), PRET – 4 (Oskars Cīrulis,
Oskars Ziemelis, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), ATTURAS – nav, Juris Razživins
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Kodināšanas punkts”, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0253, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0253, platībā 0,555 ha, pārdodot to
atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
6. §
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5496 004 0519, “Smildziņas”,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,334 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0502, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2014.gada
23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles
dalības maksu”, Jelgavas novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6,
8.§) “Par zemes vienības sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 13.februāra
lēmumu (protokols Nr.3), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola,
Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Nataļja Hohlova, Juris Razživins), PRET – 4
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(Oskars Cīrulis,
nolemj:

Oskars Ziemelis, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), ATTURAS – nav,

1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.5496 004 0519, kas sastāv no zemes vienības 1,334 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0502.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 7700,- EUR (septiņi tūkstoši septiņi
simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
7. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kurmalīte, Jaunsvirlaukas pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Kurmalīte”, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5456 011 0147, konstatēts:
1) nekustamais īpašums sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,80 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0147 un uz tās esošām būvēm – ēdnīcas ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0147 001 un noliktavas ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0147
002;
2) īpašuma tiesības nostiprinātas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000586571 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 25.februārī;
3) atbilstoši Jelgavas novada būvvaldes 2018.gada 16.jūlija lēmumam Nr.BV/1.6/18/36
būves atzītas par vidi degradējošām un cilvēka drošību apdraudošām, noteikts veikt
būvju konservāciju vai nojaukšanu;
4) zemes vienība un uz tās esošās būves nav nepieciešamas Jelgavas novada pašvaldībai
un tās iestādēm pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2018.gada 10.oktobra lēmumu (protokols Nr.11), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze
Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Juris Razživins, Oskars Cīrulis, Oskars Ziemelis,
Kristaps Ozols), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Kurmalīte”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
ar kadastra Nr.5456 011 0147, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,80 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0147 un uz tās esošām būvēm – ēdnīcas ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0147 001 un noliktavas ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0147
002, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
8. §
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Par grozījumiem 2019.gada 27.februāra Jelgavas novada domes lēmumā „Par zemes
vienības atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.2; 8.§)
(Z.Caune, I.Vītola)
Izskatot A.B. 2019.gada 11.marta iesniegumu, reģistrācijas Nr. JNP/3-19.1/19/164
par zemes vienības izpirkuma nosacījumiem, 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
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Juris
Razživins, Nataļja Hohlova Oskars Cīrulis, Oskars Ziemelis, Kārlis Rimša), PRET – 1
(Kristaps Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā „Par
zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.2, 8.§), izsakot
lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā: “
2. Noteikt šādu nekustamā īpašuma pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.
Pirmo iemaksu 600 EUR (seši simti euro) apmērā pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2.
Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.”
9. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
(Z.Caune, A.Tračuma)
Izskatot Zemgales plānošanas reģiona 2019.gada 4.marta vēstuli Nr. 41e/1-6 /2019
“Par pieredzes apmaiņas vizīti uz Valjadolidu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Juris Razživins, Nataļja Hohlova Oskars Cīrulis, Oskars Ziemelis,
Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Komandēt Jelgavas novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Zemgales
plānošanas reģiona organizēto pieredzes apmaiņas vizīti uz Valjadolidu (Spānija) no
2019.gada 6.maija līdz 10.maijam.
2. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ilzei Vītolai Jelgavas
novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu Z.Caunes komandējuma laikā no
2019.gada 6.maija līdz 10.maijam.
10. §
Par aizņēmuma ņemšanu “Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei”
(Z.Caune, I.Vītola)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 15.pantu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”
(protokols Nr.2,23.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola,
Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Juris Razživins, Nataļja Hohlova Oskars Cīrulis,
Oskars Ziemelis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu 322 033 EUR (trīs simti divdesmit divi tūkstoši trīsdesmit trīs
eiro) apmērā Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 5 (pieciem) gadiem saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gadu.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta
Plānošanas nodaļai un Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
11. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama
izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī un Katlu
mājā)” īstenošanai
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 15.pantu,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada
27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam” (protokols Nr.2,23.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze
Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Juris Razživins, Nataļja Hohlova Oskars Cīrulis,
Oskars Ziemelis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu 274 602 EUR (divi simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti divi
eiro) apmērā projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku
kompleksa
energoefektivitātes
paaugstināšana.
(Restaurācijas
nama
izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī
un Katlu mājā)” īstenošanai.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 25 (divdesmit pieci) gadiem saskaņā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gadu.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta
Plānošanas nodaļai un Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
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12. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības
iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
(Z.Caune, I.Vītola, K.Rimša, B.Cirmane, O.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 15.pantu,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada
27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam” (protokols Nr.2,23.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze
Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Juris Razživins, Nataļja Hohlova Oskars Cīrulis,
Oskars Ziemelis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu 239 837 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti
trīsdesmit septiņi eiro) apmērā projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 20 (divdesmit) gadiem saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gadu.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta
Plānošanas nodaļai un Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
13. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas
labiekārtošana” īstenošanai
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma “Par budžetu
un finanšu vadību” 15.pantu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada
pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam” (protokols Nr.2,23.§), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Juris Razživins,
Nataļja Hohlova Oskars Cīrulis, Oskars Ziemelis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu 390 469 EUR (trīs simti deviņdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit
deviņi euro) apmērā projekta “SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas
labiekārtošana” īstenošanai.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 25 (divdesmit pieciem) gadiem saskaņā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gadu.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
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5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta
Plānošanas nodaļai un Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
14. §
Par projekta iesniegšanu 2019.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Zivju
fonda padomes 2019.gada 10.janvāra lēmumu, Zemkopības ministrijas izsludināto projekta
konkursu pasākumu noteikumiem, Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumiem
Nr.388 “Zivju fonda nolikums”, Ministru kabineta 2010.gada 20.marta noteikumiem Nr.215
“Noteikumiem par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” (protokols Nr.2,
23.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi”, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība, ar
projekta iesniegumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un
kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās
ūdenstilpēs”.
2. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 25607,35 EUR
(divdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņi eiro un 35 centi), kuru sastāda:
2.1. 18949,44 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi
eiro un 44 centi) Zivju fonda finansējums;
2.2. 6657,91 EUR (seši tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi eiro un 91
cents) Jelgavas novada pašvaldības finansējums.
3. Projekta realizācijai un īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 6657,91 EUR
(seši tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi eiro un 91 cents) nodrošināt no
Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta
Attīstības nodaļai un Jelgavas novada Pašvaldības policijai.
15. §
Par Ārkārtas komisijas apstiprināšanu
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Jelgavas novada pašvaldības nolikums” 11.5.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Apstiprināt Ārkārtas situāciju komisiju šādā sastāvā:
1.1. Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektors;
1.3. Komisijas locekļi:
1.3.1. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
1.3.2. Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
1.3.3. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
1.3.4. Jelgavas novada īpašumu pārvaldes ceļu būvinženieris;
1.3.5. Administratīvā departamenta Darba aizsardzības, ugunsdrošības un
civilās aizsardzības nodaļas vadītājs.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumu
“Par grozījumiem Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā” (protokols Nr.16, 10.§).
16. §
Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā
(Z.Caune, I.Vītola)
Ņemot vērā strukturālās izmaiņas Centrālajā administrācijā un pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Jelgavas novada pašvaldības nolikums” 11.8.punktu, Iepirkuma komisijas nolikuma
3.1.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Veikt izmaiņas Iepirkuma komisiju sastāvā, komisijas locekli “Finanšu nodaļas
vadītāja vietnieks” aizstājot ar “Plānošanas un attīstības departamenta Plānošanas nodaļas
vadītājs”.
17. §
Par autotransporta līdzekļu atsavināšanas un norakstīšanas lēmumu pieņemšanu
(Z.Caune, I.Vītola, O.Cīrulis)
Lai operatīvāk izskatītu jautājumus par autotransporta līdzekļu atsavināšanu vai
norakstīšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro
daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins), PRET – 4 (Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša,
Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
Noteikt, ka lēmumu par Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošo autotransporta
līdzekļu atsavināšanu un norakstīšanu pieņem Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisija.
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18. §
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par pašvaldības zemes nomu” izdošanu
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a”
apakšpunktu, 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.pantu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 5.panta
otrās daļas 21.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja
Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.2 „ Par pašvaldības zemes nomu”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā „Jelgavas novada ziņas”.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
19. §
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu”” izdošanu
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Jelgavas
novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””.

2.

Saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas” un
novada tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.

4.

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā
“Jelgavas novada ziņas”, izņemot noteikumu 1.3., 1.4., 1.5.apakšpunktus, kuri
stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.
20. §
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Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu”” izdošanu
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 21.panta pirmās daļas
16.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Jelgavas
novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par
apbedīšanas pabalstu””.
2. Saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas” un
novada tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā
“Jelgavas novada ziņas”.

pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā

21. §
Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkta slēgšanu
(Z.Caune, A.Tračuma)
Sakarā ar izglītojamo skaita samazināšanos Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas
Šķibes konsultāciju punktā un, izvērtējot lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis,
Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Slēgt Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punktu ar
2019. gada 14. jūniju.
2. Veikt grozījumus Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikumā, svītrojot 6.
punkta apakšpunktu 6.2.
3. Ievērojot Darba likuma 101.panta prasības, nodrošināt savlaicīgu darbinieku
informēšanu par darba attiecību izbeigšanu.
4. Atbildīgais par Lēmuma izpildi - Jelgavas novada pašvaldības personāla nodaļas
vadītāja Kristīne Reingarte un Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas direktore
Irma Sērmūksle.
5. Kontroli par Lēmuma izpildi nodrošināt Izglītības pārvaldes vadītājai Gintai
Avotiņai.
22. §
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Par Lielplatones internātpamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma grozījuma
apstiprināšanu
(Z.Caune, A.Tračuma)
Ņemot vērā, grozījumi Izglītības likumā 17. panta trešās daļas 1., 2., 12. un 13.
punktā attiecībā uz vārda "internātskolas" izslēgšanu, stājas spēkā 2019.gada 1.augustā,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones internātpamatskolas nosaukumu uz
“Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs” ar 2019.gada 1.augustu.
2. Apstiprināt Lielplatones pamatskolas Nolikuma grozījumus (pielikumā):
2.1. 1.punktā
un
3.punktā
aizstāt
iestādes
nosaukumu
,,Lielplatones
internātpamatskola” ar vārdiem “Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs”;
2.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:”6. Skolas darbības mērķi ir nodrošināt skolēnam
iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim apgūt
pamatprasmes, kas nepieciešamas personiskajai izaugsmei un attīstībai,
pilsoniskajai aktivitātei, sociālajai iekļaušanai, nodarbinātībai un tālākai izglītības
apguvei, veidot demokrātisku vidi izglītības programmu apguvei, metodiski
atbalstīt citas pašvaldības izglītības iestādes darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir
garīgās attīstības traucējumi”;
2.3. papildināt 8.punktu ar 8.1.un 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā: ,,8.1. īstenot
licencētās speciālās izglītības programmas un profesionālās pamatizglītības
programmas” un “8.7. sniegt metodisku atbalstu izglītības iestādēm darbam ar
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”;
2.4. papildināt 9.punktu ar 9.5. un 9.6.apakšpunktiem
šādā redakcijā: 9.5.
Profesionālās pamatizglītības programmu „Būvdarbi” ar iegūstamo kvalifikāciju
,,Būvstrādnieks”, programmas kods 22582011 (izglītības ieguves forma –
klātienes), ,,9.6. Profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas
pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju ,,Virtuves darbinieks”, programmas kods
22811021 (izglītības ieguves forma – klātienes);
2.5. izteikt 17.punktu šādā redakcijā: ,,17. Mācību darba organizācijas pamatforma ir
mācību stunda. Mācību stundas ilgums no 1. līdz 3.kursam ir 40 (četrdesmit)
minūtes, C līmeņa klasēs - 30 (trīsdesmit) minūtes”;
2.6. papildināt 24.punktu ar 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā: ,,24.2. kad izglītojamais
ir apguvis skolas realizēto profesionālās pamatizglītības programmu”;
2.7.
izteikt 25.punktu šādā redakcijā: ,,25. Par skolēnu atskaitīšanu no profesionālās
pamatizglītības programmas lemj pedagoģiskā padome, Skolas direktors lēmumu
apstiprina ar rīkojumu”.
3. Nolikuma grozījums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.
4. Lielplatones internātpamatskolas direktoram Andrim Urbānam informēt Izglītības
kvalitātes valsts dienestu par izglītības iestādes nosaukuma maiņu.
5. Atbildīgs par lēmuma izpildi Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns.
23. §
Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un
nosaukuma piešķiršanu (Mūrnieki, Vilces pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
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Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5490 007 0158, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā sastāvā esošas zemes vienības 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 007 0158
turpmāko izmantošanu, konstatēts:
1) nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5490 007 0158 sastāvā esošas neapbūvētas zemes
vienības 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 007 0158 īpašuma tiesības nav
reģistrētas zemesgrāmatā;
2) zemes vienības piekritība pašvaldībai noteikta ar Vilces pagasta padomes 2008.gada
11.septembra lēmumu “Par Vilces pagasta pašvaldības lietošanā esošas un
zemesgrāmatā neierakstītās zemes izvērtēšanu” (protokols Nr.8, 8.§) ;
3) zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, tādēļ tai
nosakāms starpgabala statuss, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta 11. punkta “b” apakšpunktu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta
“b” apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 15.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.2.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola,
Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins,
Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5490 007 0158, Vilces pagastā, Jelgavas novadā.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5490 007 0158 , kura sastāvā ietilpst zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 5490 007 0158, piešķirt nosaukumu „Mūrnieki”.
3. Zemes vienībai 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 007 0158 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Starpgabalu reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
24. §
Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Strautmaļu lauks, Zaļenieku pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Izskatot A.G. 2019.gada 4.marta iesniegumu, reģ.Nr. JNPIP/3-10/19/7, par ceļa
servitūta līguma noslēgšanu par labu nekustamajam īpašumam „Strautmaļi”, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Nekustamais īpašums „Strautmaļi”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5496 006 0106, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 006
0106, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz A.G. vārda. Piekļūšanai pie īpašuma tiek
izmantots ceļš caur īpašumu “Strautmaļu lauks”, Zaļenieku pagastā.
2) Nekustamais īpašums „Strautmaļu lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5496 006 0136, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5496 006 0112, platība 3,78 ha, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda.
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Pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 6.1 pantu , Civillikuma 1132., 1141., 1156.,
1231., 1232.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars
Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols,
Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Strautmaļu lauks” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0112 par labu
nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0106,
saskaņā ar pievienoto pielikumu.
2. Noteikt servitūta izlietotāja tiesības lietot, pārbūvēt, vai būvēt ceļa posmu teritorijā, uz
kuru tiek nodibināts servitūts.
3. Apstiprināt līgumu par reālservitūta nodibināšanu.
25. §
Par zemes vienību apvienošanu un robežu precizēšanu (Līvbērzes pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5462 007 0087, 5462 007 0091,
5462 007 0092, 5462 007 0093 un 5462 008 0096 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
konstatēts:
1) Ar Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta padomes 2009.gada 28.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6; 16.§) Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 5462 007 0091, 5462 007 0093 un 5462 008 0096. Uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0091 un 5462 008 0096 atrodas
Jelgavas novada pašvaldības ceļš “Liepas-Apiņi”.
2) Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0087 atrodas Svētes upe.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 5462 005 0064, kura sastāvā iekļauta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 5462 007 0092 platībā 3,1ha. Pamatojoties uz VZD
Zemgales reģionālā nodaļas 2011.gada 4.jūlija sastādīto aktu Nr.14-06-Z1/230
“Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5462 007 0092 iekļauta rezerves fondā.
4) Lai nodrošinātu racionālu pašvaldības ceļa un teritorijas uzturēšanu,
apsaimniekošanu un izmantošanu, neveidojot neizmantojamus zemes starpgabalus,
nepieciešama neuzmērīto (projektēto) zemes vienību apvienošana un robežu
precizēšana.
5) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto zemes
reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai
pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas
ierakstīšanas zemesgrāmatā.
6) Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktā noteikto līdz zemes
pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un
zemes reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai
zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu,
kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu
pārkārtošanas risinājums.
7) Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto zemes gabali,
par kuriem noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta
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publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala
piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās
administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 11.pantu, 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. 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”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris
Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1.

2.

3.

4.
5.

Apvienot, neuzmērītās, zemesgrāmatā nereģistrētās, zemes vienības Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumiem 5462 007 0091, 5462 007 0092
un 5462 007 0093 un precizēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5462 007
0087 un 5462 008 0096 robežas, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1.
Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt neapbūvēta zemes vienība Nr.1 - 6,9 ha platībā, vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dabā, kas nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana
un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).
Jaunveidojamo neapbūvēto zemes vienību 6,9 ha platībā saglabāt nekustamā
īpašuma “Liepas-Apiņi” ar kadastra numuru 5462 007 0091 sastāvā. Zemes vienībai
6,9 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „ zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods
- 1101).
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26. §
Par 2018.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu
Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadā” precizēšanu
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada
27.februāra vēstulē Nr.1-18/1721 norādīto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu un 45.panta ceturto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1.

Precizēt Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 28.decembra saistošos noteikumus
Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.2023.gadā” (turpmāk-noteikumi):
1.1. Zem noteikumu izdošanas pamatojuma daļas papildināt noteikumus ar
norādi: “Precizējumi- 2019.gada 30.janvāra sēdes protokols Nr.1; 18.§”;
1.2. Aizstāt 10.punktā skaitļus un vārdus “2.3.4.apakšpunktā” ar vārdiem un
skaitļiem “9.4.apakšpunktā”;
1.3. Aizstāt 11.punktā vārdu “skaitā” ar vārdu “lokā”;
1.4. Svītrot 12.2.apakšpunktu, attiecīgi precizējot nākamo 12.punkta apakšpunktu
numerāciju;
1.5. Aizstāt 26.punktā skaitļus un vārdus “5.1.punktā noteiktajai kārtībai” ar
skaitļiem un vārdiem “15.punktā noteiktajam”;
1.6. Aizstāt 31.1.apakšpunktā vārdu “finansu“ ar vārdu “finanšu“;
1.7. Papildināt 31.4.apakšpunktu ar tekstu “licencētās makšķerēšanas vietu,
licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes
iespējām”, pirms tā punktu aizstājot ar komatu;
1.8. Izteikt 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā : “31.7. Uzskaitīt pārdotās un
izsniegtās licences”;
1.9. Svītrot 33.punktu, attiecīgi precizējot nākamo punktu numerāciju.

2. Precizētos saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas” un novada tīmekļa
vietnē www.jelgavasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Jelgavas
novada ziņas”.
27. §
Par 2018.gada 26.septembra Jelgavas novada domes lēmuma “Par bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu SIA “RELS” (prot.Nr.13, 36§) lēmuma
atcelšanu un atļaujas atjaunošanu
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Pamatojoties uz 2019.gada 13.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RELS”,
Reģ.Nr.43603017428, juridiskā adrese: Pionieru iela 26, Bauska, LV-3901 iesniegumu,
2019.gada 12.marta Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ziņojumu par
pārbaudes rezultātiem Nr.644-017/2019 un likuma “Par zemes dzīlēm” 4. panta piekto daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt 2018.gada 26.septembra Jelgavas novada domes lēmumu “Par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu SIA “RELS” (prot.Nr.13,
36§);
2. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, lēmums stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, lēmumu ir tiesības
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas ielā
19, LV-3001, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
28. §
Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē (Vaivaru
lauks, Zaļenieku pag.)

(Z.Caune, O.Cīrulis)
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Vaivaru lauks” ar kadastra Nr.5496 004 0486
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
konstatēts:
1) Nekustamais īpašums “Vaivaru lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5496 004 0486 sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,67 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0283, reģistrēts Zaļenieku pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000578069 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) Zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, tādēļ
tai nosakāms starpgabala statuss, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu;
3) Nekustamais īpašums nav nepieciešamas Jelgavas novada pašvaldībai un tās
iestādēm pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām "14.panta 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta “b”
apakšpunktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un
piekto daļu, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 13.februāra lēmumu (protokols Nr.3) Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Nataļja Hohlova), PRET – 3 (Oskars Ziemelis, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), ATTURAS
– nav, Juris Razživins balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0283 “Vaivaru lauks” Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā.
2. Atsavināt nekustamo īpašumu “Vaivaru lauks” Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5496 004 0486, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0283 1,67 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
3. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
29. §
Par dzīvokļu īpašumu izbeigšanu (Pūpolu iela 12, Kārniņi)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Lai dzīvojamo māju ar kadastra numuru 5456 001 0092 001 Pūpolu ielā 12,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kura saskaņā ar Jelgavas novada
pašvaldības būvvaldes 2014.gada 18.jūnija Atzinumu Nr.92 par būves pārbaudi ir atzīta par
fiziski nolietojušos, atsavinātu kā vienotu īpašumu, pamatojoties uz likuma “Par
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pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 7. pantu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja
Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt dzīvojamajā mājā Pūpolu ielā 12, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā izveidotos dzīvokļu īpašumus:
Dzīvoklis
Platība kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa no dzīvojamās
Nr.
mājas un zemes vienības
1.
20,3
203/1113
2.
40,3
403/1113
3.
21,1
211/1113
4.
15,1
151/1113
5.
14,5
145/1113
2. Dzēst Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Jelgavas novada pašvaldības
īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.2, Pūpolu ielā 12, Kārniņos, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā.
3. Atcelt Jelgavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma “Par pārvaldīšanas
uzdevuma atsaukšanu un ēkas nojaukšanu” (sēdes protokols Nr.10, 20.§)
lemjošās daļas 3.punktu.
4. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
30. §
Par 2018.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
(Z.Caune, O.Cīrulis, M.Jansons, D.Gražule, A.Jēgeris, A.Naglis)
Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk-Ministrija)
2019.gada 14.februāra vēstulē Nr.1-18/1384 (turpmāk-Atzinums) norādīto, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 45.panta ceturto daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

Precizēt Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 28.novembra saistošos noteikumus
Nr.11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā” (turpmāk-noteikumi):
1.1. Svītrot visā noteikumu tekstā jēdzienu “videi kaitīgas preces”;
1.2. Aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu “3.punktā” ar skaitli un vārdu 2.punktā”;
1.3. Svītrot 6.punktu;
1.4. Aizstāt visā noteikumu tekstā jēdzienu “būvniecības atkritumi” ar jēdzienu
“mājsaimniecībās radīti būvniecības atkritumi”;
1.5. Svītrot 16.punktā iekavas un vārdus “(nepieciešamības gadījumā arī dalīti
vākto)”;
1.6. Izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā : “17.1. Slēdz līgumus ar atkritumu
radītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot maksu,
kas noteikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;”;
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1.7. Papildināt noteikumus ar jaunu 17.5.apakšpunktu šādā redakcijā : “17.5. Par
atsevišķu samaksu veic sadzīves atkritumu konteineru apkopi un labošanu;”,
esošo 17.5.apakšpunktu uzskatot par 17.6.apakšpunktu un secīgi precizējot
nākamos apakšpunktus;
1.8. Izteikt 17.6.apakšpunktu šādā redakcijā “17.6. Sniedz pašvaldībai
apsaimniekotāja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā.”;
1.9. Papildināt 17.7.apakšpunktu aiz vārda “piedalās” ar vārdiem “Jelgavas
novada pašvaldības, valsts iestāžu vai nevalstisko organizāciju organizētajos” ;
1.10. Aizstāt 18.punktā vārdus “Atkritumu radītājam vai jebkurai citai personai ir”
ar vārdiem “Jelgavas novada teritorijā”;
1.11. Aizstāt 18.3.apakšpunktā vārdus “ ārpus sava īpašuma bez” ar vārdiem “citā
īpašumā bez tā”;
1.12. Papildināt 18.4.apakšpunktu aiz vārdiem “slimības izraisošus atkritumus” ar
vārdiem “un citus bīstamos atkritumus” , svītrot teikuma pēdējos vārdus “ un
citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces”;
1.13. Papildināt 18.5.apakšpunktu aiz vārda “ievietot” ar vārdiem “nešķirotus
sadzīves”;
1.14. Svītrot 18.6.apakšpunktā vārdus “vai sadedzināt”;
1.15. Svītrot 18.11.apakšpunktu;
1.16. Papildināt 19.punktu ar teikumu šādā redakcijā : “Bioloģiski noārdāmie
atkritumi atsevišķi vācami no 2021.gada 1.janvāra.”;
1.17. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā “ 21. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu
radītājs vai valdītājs atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem,
uzglabā tos, neradot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi vai
personu mantai, kā arī izvēlas vienu vai abus šo atkritumu savākšanas veidus:
21.1. slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura
veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu, sedzot šo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas,
21.2. pats nogādā bīstamos atkritumus uz tiem paredzētām savākšanas
vietām, piemēram, baterijas vai elektropreces, nododot tirdzniecības vietās,
šķiroto atkritumu savākšanas laukumos un.tml.”;
1.18. svītrot 22.punktā vārdus “un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus”, aizstāt
vārdus “mājas lapā” ar vārdiem “tīmekļa vietnē”;
1.19. svītrot 24.5.apakšpunktu;
1.20. papildināt 26.punktu aiz vārda “reģenerācijai” ar vārdu “pārstrādei”, pirms
tam liekot komatu;
1.21. svītrot 27.punktu;
1.22. izteikt 28.punktu šādā redakcijā : “28.Maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu tiek noteikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām;”;
1.23. izteikt 29.punktu šādā redakcijā : “29.Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs
iesniegt ekonomiski pamatotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārrēķinu
un lūgt pašvaldību pārskatīt maksu ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada
laikā;”;
1.24. svītrot 30.punktu;
1.25. svītrot 31.punktu;
1.26. izteikt 32.punktu šādā redakcijā : “32.Informāciju par lēmumiem, ar kuriem
tiek grozīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, Jelgavas novada

25

pašvaldība desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē savā tīmekļa
vietnē;”;
1.27. aizstāt 33.punktā skaitli un vārdu “ 30.punktā” ar skaitli un vārdu
“33.punktā”, aizstāt vārdus “mājas lapā” ar vārdiem “tīmekļa vietnē”;
1.28. Secīgi precizēt noteikumu numerāciju.
2. Nepiekrist Atzinuma 1., 6.un 10.punktā norādītajam :
2.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.2.apakšpunktu normatīvā
akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka spēka normatīvā akta tiesību
normās ietverto normatīvo regulējumu. Atzinuma 1.punktā minēts priekšlikums
papildināt noteikumus ar nosacījumu par atkritumu apsaimniekotāja izvēles
procedūru. Minētā procedūra ir noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likuma
18.panta pirmajā daļā, uz ko priekšlikumā norādījusi pati Ministrija;
2.2. Atzinuma
6.punktā minētais
priekšlikums
precizēt
noteikumu
14.2.apakšpunktā un 15.punktā minēto atkritumu veidus, kurus atlauts dedzināt,
nav pamatots. Ministrija nav norādījusi nevienu normatīvo aktu, kas atļautu
dedzināt tikai tādus atkritumus, kurus nav iespējams kompostēt;
2.3. Atzinuma 10.punktā minēts priekšlikums papildināt noteikumus ar
nosacījumu par pienākumu informēt pašvaldības policiju par gadījumiem, kad
atkritumu radītāji neievēro saistošo noteikumu prasības. Noteikumu
17.6.apakšpunkts paredz pienākumu atkritumu apsaimniekotājam šados
gadījumos informēt pašvaldību, kas savukārt informē tās savas iestādes, kuru
kompetencē ir atbilstoši rīkoties, tāpēc tieša norāde un pašvaldības policiju nav
nepieciešama.
3. Precizētos saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
4. Noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas” un novada tīmekļa
vietnē www.jelgavasnovads.lv.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Jelgavas
novada ziņas”.
31. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes
protokols Nr.11, 52.§.) „Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada
pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes
nodošanu zemes reformas pabeigšanai”
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, 4.1 panta otrās daļas 1.punktu,
6.panta astoto daļu un 13.panta pirmās daļas 8.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 18.punktu,
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Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris
Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes
protokols Nr.11, 52.§.) „Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada
pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes
nodošanu zemes reformas pabeigšanai”:
1.1. Svītrot 1.4.9., 1.5.1. un 1.5.3.punktus.
1.2. Papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 013
0389 (2.pielikums), zemes vienība 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5486 010 0430 (3.pielikums), zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5486 010 0526 (4.pielikums) un zemes vienība 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5486 011 0401 (5.pielikums) ieskaitāmas rezerves zemes
fonda zemēs.”
1.3. Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101):
5.1. zemes vienībai 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0430;
5.2. zemes vienībai 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 011 0401.”
2. Lēmumu iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā kadastra datu
aktualizācijas ierosināšanai.
1.

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
32. §
Par valstij piekritīgas zemes vienības sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu (Valsts robeža, Elejas pag.)
(Z.Caune, E.Andrasone)
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 15.marta vēstuli “Par valstij
piekritīgas zemes vienības sadali un lietošanas mērķa noteikšanu", kas Jelgavas novada
pašvaldībā reģistrēta ar Nr. JNP/3-16.2/19/140, konstatēts:
1) nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5448 006 0344 sastāvā esoša zemes vienība 2,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0344 piekritīga Latvijas valstij Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas personā;
2) Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā;
3) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes
reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai
piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas
zemesgrāmatā;
4) Saskaņā ar Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto, valstij un
pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”, zemes
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īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu
un zemes ierīcības projektu neizstrādā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, 11.pantu, 19.panta 2.daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 23.2. apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas
plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5448 006 0344 “Valsts robeža”, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā sastāvā esošas zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0344 daļu 0,01 ha platībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam. No
atdalītās zemes vienības izveidot patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
“Autoceļš A8 robeža”.
2. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5448 006 0344 sadalīšanas rezultātā izveidojušās
divas zemes vienības: 2,1 ha platībā un 0,19 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma
“Valsts robeža” sastāvā.
3. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
3.1. nekustamā īpašuma „Valsts robeža” sastāvā esošai zemes vienībai 2,1 ha platībā un
0,19 ha platībā – “Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas,
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve” (NĪLM
kods 0906);
3.2. atdalītajai zemes vienībai 0,01 ha platībā - „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un Nodrošinājuma
valsts aģentūrai uz e-pasta adresi: kanceleja@agentura.iem.gov.lv.
33. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
(Z.Caune, A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

Komandēt Jelgavas novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni pieredzes
apmaiņas braucienā uz Sanktpēterburgu (Krievija) no 2019.gada 25.aprīļa līdz
29.aprīlim.
Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai atlīdzināt Z.Caunem komandējuma
dienas naudu, ceļa izdevumus, izdevumus par viesnīcu un izdevumus, kas saistīti ar
apdrošināšanas polises iegādi komandējuma laikam no Administrācijas budžeta
līdzekļiem.
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3.

Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ilzei Vītolai Jelgavas
novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu Z.Caunes komandējuma
laikā no 2019.gada 25.aprīļa līdz 29.aprīlim.
34. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Z.Caune, E.Andrasone)

Izskatot D.G., 2019.gada 25.marta iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/216, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību „Jauneži”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Jauneži”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0033 atrodas D.G.
piederošas ēkas, kas 2018.gada 30.maijā ir reģistrētas Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000550843.
2) 2018.gada 21.jūnijā starp Jelgavas novada pašvaldību un D.G. noslēgts Apbūvētas
zemes nomas līgums Nr.LIV/8-8/18/54 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5462 001 0033 nomu.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu,
uz kura atrodas ēka (būve).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris
Razživins, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Jauneži”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462 001 0033.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu D.G. nekustamā īpašuma „Jauneži”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 001 0033, sastāvā esošo apbūvēto zemes
vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0033.
3. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
35. §
Par Jelgavas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmuma (protokols Nr. 11,
3.§3.10.p.) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu
(Z.Caune, E.Andrasone)
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Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5496 900 0315 Milleru ceļš 4-22,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 75 m² platībā,
kopīpašuma 731/23440 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0275 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0275
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvā procesa likuma
57.pantu, 70.panta trešo daļu, 83.panta pirmo un otro daļu, Jelgavas novada pašvaldības
mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 21.marta lēmumu (sēdes
protokols Nr.5,3.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars
Cīrulis, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Ziemelis, Juris Razživins, Kristaps Ozols,
Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atcelt Jelgavas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.11, 3.§
3.10.p.) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”.
Sēde slēgta plkst. 15:50
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

Protokoliste

Z.Caune

I. Skvirecka

29.03.2019.
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