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DARBA KĀRTĪBA
1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2010.gada 27.oktobra līdz
24.novembrim
2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. Līvb.smerdūklis, Līvbērzes p.: 2. Brieži,
Glūdas p.; 3. Vilces iela 15A, Svētes p.)
3. Par adrešu piešķiršanu (1.Sesavas p.; 2. četri lēm., Zaļenieku p.; 3. trīs lēm.,
Vilces p.; 4. TP, Svētes p.; 5. dz.ēkas, Platones p.; 6. Bišu 1, Svētes p.)
4. Par nosaukumu piešķiršanu (1. ceļi, Lielplatones p.; 2. Upeslejas, Valgundes p.)
5. Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1.
LDz īp., Līvbērzes p.; 2. LDz īp. Elejas p.; LDz īp., 3. LDz. īp., Glūdas p.; 4. DKS
Ābelīte īp., Elejas p.)
6. Par adreses maiņu (Pumpuri, Svētes p.)
7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Sniedzes, Elejas p.)
8. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Milles, Sesavas p.;
2. Rūķi, Līvbērzes p.; 3. Dzirnavas, Sesavas p.; 4. Vilnīši, Lielplatones p.)
9. Par nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (ielas,
Valgundes p.)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Silenieki, Jaunsvirlaukas p.;
2.Upes Pluģi, Glūdas p.; 3. Dzelmes, Vilces p.)
11. Par zemes lietošans tiesību izbeigšanu (2 pers., Vilces p.)
12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. Ulmaņi - 4 pers., Jaunsvirlaukas
p.; 2. U.Freimanis, Svētes p.; 3. A.Kupcis, Jaunsvirlaukas p.)
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. V.Elzbutaite,
Vircavas p.; 2. V.Joņina, Sesavas p.; 3. J.Feldmanis, Jaunsvirlaukas p.)
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (Z.Zariņa, Lielplatones p.)
15. Par neprivatizēta dzīvokļa pārņemšanu (Paitēni 3, Platones p.)
16. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (Smīziņi,
Lemetes, Līvbērzes p.)
17. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (1. divi īp., Līvbērzes p.; 2. Gailīši,
Vircavas p.)
18. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par
lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta
administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” (protokols Nr.11, 52 §)

19. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumā "Par
piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību
ēkās""
20. Par apkures tarifu apstiprināšanu (Vilces p.)
21. Par komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu (Vilces p.)
22. Par dzīvokļa iegādi (Vircavas p.)
23. Par līdzfinansējumu kopienu iniciatīvu fonda programmas projektam (Vilces p.)
24. Par saistošo noteikumu Nr.27 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 "Par
Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" apstiprināšanu
25. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par nedzīvojamo telpu nomu" atcelšanu
26. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu maksas noteikšanu
27. Par Valsts meža dienesta aicinājumu labprātīgi atlīdzināt zaudējumus
28. Par koncesijas līgumu izbeigšanu (SIA Apsaimniekošanas serviss, Elejas p.)
29. Par kārtības "Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtība"
apstiprināšanu
30. Par atļauju turpināt būvniecību (1. Sildedži, Glūdas p.; 2. Viesturu_RAF 307,
Glūdas p.; 3. Luģi 1, Kalnciema p.)
31. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
32. Par Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma "Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu" (protokols Nr.13, 15.) 15.13. punkta 8. un 10.apakšpunktu
atcelšanu
33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ("Valgundes novada attīstība",
Valgundes p.)
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Upmaļi, Sesavas p.; 2.
Brīvzemnieki, Elejas p.)
35. Par atļauju tirdzniecībai (L.Latiša)
36. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā ''Par
adreses piešķiršanu''
37. Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā

1. §
Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2010.gada 27.oktobra līdz
24.novembrim
(V.Buividaitis)
V.Buividaitis sniedz pārskatu par paveikto atskaites periodā, par nodokļu ieņēmumu izpildes
gaitu, par finansiālo stāvokli. Nodokļu ieņēmumi ir saskaņā ar plānoto prognozi. Noslēgti
līgumi ar pašvaldības kapitālsabiedrībām par ceļu uzturēšanas darbiem uz diviem gadiem.
Tiek vērtēta plūdu draudu situācija sakarā ar rudens lietavām. Novada pašvaldības Attīstības
programmas ietvaros izstrādāta investīciju programma. Attīstības programma tiks prezentēta
decembra domes sēdē. Tuvojas noslēgumam teritorijas plānojuma izstrāde, tagad tiek izvērtēti
iedzīvotāju priekšlikumi. Īstenoti 9 enegoefektivitātes projekti, bet 3 objektos (Kalnciema un
Elejas v-skolu ēkās un Valgundes Ārstu mājā) darbi turpinās. Apstiprināti 2 satiksmes
uzlabošanas projekti.
Jautājumu ziņotājam nav.

Atklāti balsojot: : PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora vietnieka sniegto pārskatu par pašvaldības darbu un
pieņemto lēmumu izpildes gaitu laika periodā no 27.oktobra līdz 24.novembrim.
2. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. Līvb.smerdūklis, Līvbērzes p.: 2. Brieţi,
Glūdas p.; 3. Vilces iela 15A, Svētes p.)
(E.Turks, D.Branta, A.Jēgeris, A.Naglis)
2.1.
Izskatot LVM Nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācija Nr.40003466281, „Sili”,
Meţciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, iesniegumu par zemes lietošanas mērķa
maiņu nekustamā īpašuma „Līvbērzes smerdūklis” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
54620100688 iekļautajām trīs zemes vienības daļām ar kadastra apzīmējumiem: 5462 010
0688 8001, platībā 10,00 ha; 5462 010 0688 8002, platībā 5,19 ha; 5462 010 0688 8003,
platībā 0,06 ha, kas nepieciešams AS „Latvijas Valsts Meţi” struktūrvienībai LVM
Nekustamie īpašumi uzsāktajām darbībām nomas attiecību sakārtošanai ar SIA „Jelgavas
komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 43603022128, par iespējamo valsts zemes nomu,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punkta 2. daļu, kā arī Jelgavas novada domes 2009.gada
23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: : PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Līvbērzes smerdūklis” zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 54620100688 iekļautajām trīs zemes vienības
daļām ar kadastra apzīmējumiem: 5462 010 0688 8001, platībā 10,00 ha; 5462 010
0688 8002, platībā 5,19 ha; 5462 010 0688 8003, platībā 0,06 ha no „Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība” (NĪLM kods 0201) uz
„Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve” (NĪLM kods 1005).
2. Atlikušajai zemes vienības platībai saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība” (NĪLM kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV – 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.2.
Izskatot Jura Laša 2010.gada 25.augusta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu
no nekustamā īpašuma „Brieţi” atdalītajiem diviem zemesgabaliem “Dīķi” un “Kāļi” no apbūves
zemes uz lauksaimniecības zemi, ir konstatēts :
1) Glūdas pagasta padome, pamatojoties uz J.Laša iesniegumu, 2006.gada 28.martā
pieņēmusi lēmumu Nr.3.§ „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”, ar kuru mainīja
lietošanas mērķi zemesgabalam „Brieţi” kadastra Nr.5452 004 0140 no 1,34 ha –
vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) uz 0,25 platībā – vienģimeņu dzīvojamo māju
apbūve (0601); 1,09 ha platībā – piemājas saimniecība (0102);
2) Glūdas pagasta padome 2008.gada 22.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 8. (8.§) „Par jaunu
nosaukumu piešķiršanu”, ar kuru piešķirts no nekustamā īpašuma „Brieţi” atdalāmajam

zemes gabalam 0,3817 ha platībā nosaukumu „Dīķi”, nosakot zemes lietošanas mērķi:
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) un piešķirot adresi „Dīķi”, Nākotne, Glūdas
pagasts, Jelgavas rajons, LV-3040. No nekustamā īpašuma „Brieţi” atdalāmajam zemes
gabalam 0,3820 ha platībā nosaukumu „Kāļi”, nosakot zemes lietošanas mērķi:
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) un piešķirot adresi „Kāļi”, Nākotne, Glūdas
pagasts, Jelgavas rajons, LV-3040.
3) Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 „‟Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem‟‟ zemesgabali „Dīķi”
un „Kāļi”, atrodas teritorijā, kurai noteiktais zemes lietošanas mērķis ir individuālo
dzīvojamo māju apbūves zemes (NĪLM kods 0601);
4) Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 23.punktu neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas
teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās
pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina :
„23.1. atbilstoši detālplānojumā norādītajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
23.2. atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas
plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un
ja:
23.2.1. ir izsniegta būvatļauja;
23.2.2. neapbūvētā zemes vienība pēc platības un infrastruktūras atbilst
apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām;
23.3. ja nav šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto gadījumu - atbilstoši
zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi noteiktajam lietošanas
mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas mērķis)
valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta”;
5) Zemesgabalam „Dīķi” un „Kāļi” detālplānojums nav izstrādāts.
6) Jura Laša 2010.gada 25.augusta iesniegumā norādītais zemes lietošanas mērķa mainīšanas
pamatojums ( zemes faktiskās lietošanas veids) neatbilst nevienam no Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
23.punktā uzskaitītajiem gadījumiem, kad maina lietošanas mērķi neapbūvētai zemes
vienībai.
J. Lasis 2010.gada 24.novembrī ir iesniedzis iesniegumu, kurā norāda, ka neiebilst par
sagatavoto lēmuma projektu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, 35.punktu, Administratīvā procesa
likuma 65.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,
Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nemainīt lietošanas mērķi zemesgabaliem „Dīķi” 0,3818 ha platībā adrese: „Dīķi‟,
Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5452 004 0081.
2. Nemainīt lietošanas mērķi zemesgabalam „Kāļi” 0,3820 ha platībā adrese: Dīķi, Nākotne,
Glūdas pagasts, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5452 004 0259.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

2.3.
Izskatot Aivara Lāča 2010.gada 7.oktobra iesniegumu par zemes lietošanas
mērķa maiņu no apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi, ir konstatēts :
7) 2007.gada 10.maijā Aivars Lācis Svētes pagasta padomei iesniedza iesniegumu,
ar kuru lūdza no zemesgabala Vilces ielā 15, Svētē, kadastra Nr.54820020062,
atdalīt zemesgabalu 0,2 ha platībā, piešķirt adresi un noteikt apgrūtinājumus;
8) Svētes pagasta padome 2007.gada 23.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.8§ „Par
adreses Vilces iela 15A, Svēte, Svētes pag., piešķiršanu no nekustamā īpašuma
Vilces iela 15 atdalāmajam zemes gabalam” (turpmāk-Lēmums), ar kuru atļāva
no zemesgabala Vilces ielā 15, Svētē, kadastra Nr.24820020062, atdalīt
zemesgabalu 0,2 ha platībā, kas pie uzmērīšanas var tikt precizēta, piešķīra tam
adresi „Vilces iela 15A, Svēte, Svētes pag., Jelgavas raj., LV-3010”, piešķīra
jaunu kadastra numuru „54820020636” un noteica jaunu lietošanas mērķi –
vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (k.0601);
9) Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 „‟Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem‟‟ zemesgabals
Vilces ielā 15A, Svētē, Svētes pag., atrodas teritorijā, kurai noteiktais zemes
lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes (NĪLM kods
0601);
10)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu neapbūvētai zemes
vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas
plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums,
lietošanas mērķi nosaka vai maina :
„23.1. atbilstoši detālplānojumā norādītajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
23.2. atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas
plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams
un ja:
23.2.1. ir izsniegta būvatļauja;
23.2.2. neapbūvētā zemes vienība pēc platības un infrastruktūras atbilst
apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām;
23.3. ja nav šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto gadījumu atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi noteiktajam
lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā
lietošanas mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta”;
11)
Zemesgabalam Vilces ielā 15A, Svētē, detālplānojums nav izstrādāts.
12)
A.Lāča 2010.gada 7.oktobra iesniegumā norādītais zemes lietošanas
mērķa mainīšanas pamatojums ( zemes faktiskās lietošanas veids) neatbilst
nevienam no Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktā uzskaitītajiem
gadījumiem, kad maina lietošanas mērķi neapbūvētai zemes vienībai.
A.Lācis tika aicināts ierasties uz domes sēdi sniegt paskaidrojumus. A.Lācis uz sēdi nav
ieradies un nav arī informējis par neierašanās iemesliem. Telefonsarunā A.Lācis
apliecināja, ka papildus iesniegumā minētajam viņam nav ko paskaidrot un nav ko iebilst
pret sagatavoto lēmuma projektu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
35.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija

Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Nemainīt lietošanas mērķi zemesgabalam 0,2465 ha platībā Vilces ielā 15A,
Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54820020636.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. §
Par adrešu piešķiršanu (1.Sesavas p.; 2. četri lēm., Zaļenieku p.; 3. trīs lēm., Vilces
p.; 4. TP, Svētes p.; 5. dz.ēkas, Platones p.; 6. Bišu 1, Svētes p.)
(E.Turks, D.Branta)
3.1.
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010. gada 19. oktobra
vēstuli Nr. 10-03-Z/101 „Par adreses noteikšanu (precizēšanu) Sesavas pagastā” un pielikumā
norādītos objektus, pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14. panta ceturto daļu un LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 6.1. apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Piešķirt adresi „Dainas-1”, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034,
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5474 005 0072 002,
kas atrodas uz zemes vienības „Dainas” ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0072,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Piešķirt adresi „Madaras-1”, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034,
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5474 005 0071 002,
kas atrodas uz zemes vienības „Madaras” ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0071,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā.
3. Piešķirt adresi „Līdumnieki-1”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034,
dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5474 001 0002 009, kas atrodas uz
zemes vienības „Līdumnieki” ar kadastra apzīmējumu 5474 001 0002, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā.
4. Piešķirt adresi „Naudiņi”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0035 un uz tā esošajai dzīvojamai ēkai ar būves
kadastra apzīmējumu 5474 010 0035 001.
5. Piešķirt adresi „Klāvu siltumnīca”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034,
dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 5474 011 0022 003, kas atrodas uz
zemes vienības „Trani” ar kadastra apzīmējumu 5474 011 0022, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.2.1.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z//102 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Zaļenieku pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, un izskatot Ojāra Brieţa, personas

kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta ****, Jelgavas novads, 2010.gada 8.novembra
iesniegumu par adreses piešķiršanu viņam piederošajām dzīvojamām mājām, pamatojoties uz
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. un 6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt adresi „Kaupēna dzirnavas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV3011, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5496 005 0031 004, kas atrodas
uz zemes vienības „‟Cielavas‟‟ ar kadastra apzīmējumu 5496 005 0031.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.2.2.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//102 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Zaļenieku pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, un izskatot Ojāra Gulbja,
personas kods 110562-10036, deklarētā dzīvesvieta „Rasas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas
novads, 2010.gada 8.novembra iesniegumu par adreses piešķiršanu uz viņa zemes eksistējošai
dzīvojamai mājai, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi „Rasas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, dzīvojamai
mājai ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0116 001, kas atrodas uz zemes vienības „‟Rasas‟‟ ar
kadastra apzīmējumu 5496 007 0116.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.2.3.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//102 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Zaļenieku pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, un izskatot SIA „Domnieki”
,reģistrācijas Nr.45403016288 reģistrācijas adrese” Ošlejas” Jaunbērzes pagasts Dobeles
novads ,valdes locekļa Strazdiņa Ilvara 2010.gada 8.novembra iesniegumu par adreses
piešķiršanu uzņēmumam piederošajai dzīvojamai mājai, pamatojoties uz 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un
6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt adresi „Vecrobeţnieki”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011,
dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0020 001, kas atrodas uz zemes vienības
„‟Robeţnieki‟‟ ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0020.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.2.4.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra
vēstules Nr.10-03-Z//102 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Zaļenieku pagastā” pielikumā
norādītos objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, un izskatot Zaļenieku
arodvidusskolas ,reģistrācijas Nr.0931002597 Zaļenieku pagasts Jelgavas novads 2010.gada
9.novembra iesniegumu Nr.01-11/223 par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm, pamatojoties
uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. un 6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1) Piešķirt adresi „Pils”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, skolas
ēkai ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 001.
2) Piešķirt adresi „Līkā māja”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas nov., LV-3011,
mācību laboratorija ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 004.
3) Piešķirt adresi „Dārznieka māja”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas nov., LV-3011,
mācību laboratorija ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 005.
4) Piešķirt adresi „Vāgūzis”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011,
mācību laboratorija ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 008.
5) Piešķirt adresi „Zirgu stallis”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011,
mācību laboratorija ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 017.
6) Piešķirt adresi „Dienesta viesnīca”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV3011, dienesta viesnīcai ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 016.
7) Piešķirt adresi „Sporta halle”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011,
sporta hallei ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 015 un katlu mājai ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0125 014, kā funkcionāli saistītām būvēm.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.3.1.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z/103 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Vilces pagastā” pielikumā norādītos
objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, un izskatot Andra Rijkura, personas kods
******-*****, deklarētā dzīvesvieta ****, Jelgavas novads, 2010.gada 3.novembra
iesniegumu par adreses piešķiršanu viņam piederošajām darbnīcām, pamatojoties uz
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. un 6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks,

Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi „Atvaru darbnīcas”, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV3026, būvei ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0047 001, kas atrodas uz zemes vienības
„‟Atvari‟‟ ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0047.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.3.2.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z/103 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Vilces pagastā” pielikumā norādītos
objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, un izskatot Vilces pagasta pārvaldes
ierosinājumu par adrešu piešķiršanu pagasta teritorijā esošajām bezsaimnieka dzīvojamām
ēkām, kurām adrese atkārtojas un kuras atrodas uz rezerves zemes fonda zemes, pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu un 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un
6.1.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt adresi „Mazbandenieki”, Bandenieki, Vilces pagasts, Jelgavas novads,
LV-3026, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 006 0123 un uz tās
esošajai būvei ar kadastra apzīmējumu 5490 006 0123 001.
2. Piešķirt adresi „Lielmuskulīši”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0197 un uz tās esošajai būvei ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0005 008.
3. Piešķirt adresi „Austras”, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0203 un uz tās esošajai būvei ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0203 001.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.3.3.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 20.oktobra vēstules
Nr.10-03-Z/103 „Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Vilces pagastā” pielikumā norādītos
objektus, konstatējot, ka tie ir adresācijas objekti, un izskatot Ulda Līviņa, personas kods
110654-10611, deklarētā dzīvesvieta „Krastiņi”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada
4.novembra iesniegumu par adreses piešķiršanu viņam piederošajām darbnīcām, pamatojoties
uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. un 6.2.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt adresi „Krastiņu darbnīcas”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026, būvei
ar kadastra apzīmējumu 5490 007 0034 001, kas atrodas uz zemes vienības „‟Krastiņi‟‟ ar
kadastra apzīmējumu 5490 007 0034.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.4.
Izskatot AS “Sadales tīkls” 2010.gada 5.oktobra vēstuli Nr.30RA0-04.03/1624 “Par
adrešu noteikšanu”, lai nodrošinātu AS ”Latvenergo” piederošo būvju (transformatoru
apakšstacijas), kas atrodas uz citām personām piekritīgām zemes vienībām un nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi transformatora apakšstacijas būvei - Transformatora ēka TP-2107,
Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5482 005 0131.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.5.
Izskatot VZD 2010.gada 19.oktobra vēstuli Nr.10-03-Z/98, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr. 1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2.
un 2.9 punktiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0002 005 adresi
„‟Jaunie Muntēni‟‟, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV -3036.
2. Piešķirt dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 5470 006 0013 011 adresi
„‟Paitēni 2‟‟, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV -3036.
3. Piešķirt dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 54700050038001 adresi
„‟Ābelītes‟‟, Poķi, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV -3036.
4. Piešķirt veikala ēkai ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0315 001 adresi
„‟Veikals Ābelītes‟‟, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV -3036.
5. Piešķirt dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 5470 005 0185 002 adresi
„‟Pūpoliņi‟‟, Poķi, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV -3036.
6. Piešķirt dzirnavu ēkai ar kadastra apzīmējumu 5470 004 0038 005, adresi
„‟Vējdzirnavas‟‟, Pēterlauki, Platones pagasts, Jelgavas novads LV -3036.
7. Piešķirt dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0072 002, adresi
„‟Jaunuplejas‟‟, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV -3036.
8. Dzīvojamo māju īpašniekiem informēt īrniekus par adreses maiņu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.6.
Izskatot Jeļenas Bulankinas, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta ****
2010.gada 11.novembra iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 5482 001 0113, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 17.2.1.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi - Bišu iela 1, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010,
apbūvētam zemesgabalam 0.075 ha platībā ar kadastra Nr.5482 001 0113 un uz tā izvietotai
ēkai, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „Atpūta” teritorijā ar Nr.49, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā.
Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4. §
Par nosaukumu piešķiršanu (1. ceļi, Lielplatones p.; 2. Upeslejas, Valgundes p.
(E.Turks, D.Branta)
4.1.
Lai veiktu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu
aktualizāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
,,Adresācijas sistēmas noteikumi ” 2.7.punktu un Jelgavas novada domes 2009.gada
23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „‟Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt nosaukumus pašvaldības ceļiem Lielplatones pagastā :
1. „Saulrieta iela”- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0326;
2. „Birzes iela” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0327;
3. „Dārziņu iela” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0290;
4. „Mazplatones iela” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0295;
5. „Upes iela” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0334;
6. „Muiţas iela” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0297;
7. „Zemzarīši –Skulmēni”- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0332;
8. „Senči – Brūklenāji” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0337;
9. „Pievedceļš Neretniekiem” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0342;
10. „Pievedceļš fermai” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0348;
11. „Sidrabe – Priedītes” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0296;
12. „Piķa dambis – Ceplis” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002
0300;

13. „Dobeles šoseja – Tīsu kara daļa” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
5460 003 0049;
14. „Lielplatone – Silavas” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0323;
15. „Rūķīši – Jāķīlas” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0333;
16. „Lielčurilas – Geriņi” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0338;
17. „Piķa dambis – Rabatas” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0345;
18. „Piķa dambis – Ābelītes” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0355, ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0292;
19. „Rusuļi – Priedītes” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0302;
20. „Piķa dambis – Lielplatones SIS” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
5460 003 0051;
21. „Mazeleja – Alejas iela – Tirgus iela - Sidrabes iela – Mazplatone” - zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0320;
22. „Mazplatone – Spēles” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0325;
23. „Melderi – Sniķeri” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0331;
24. „Zemzarīši – Kalēji 2” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0336;
25. „Dumpji – Būdnieki” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0340;
26. „Lielčurilas – Staņuvēni” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0347;
27. „Silavas – Lāči” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0299;
28. „Berķēni – Meistari” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0324;
29. „Piķa dambis – Siliņi – Dobeles šoseja” - zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0330;
30. „Piķa dambis – Galabultnieki” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460
001 0346;
31. „Lielplatone – Parka iela - Lielčurilas” - zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0356;
32. „Dobeles šoseja - Antēni” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002
0298;
33. „Branķi – Birznieki” - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0303;
34. „Lielplatone – Līgo iela – Sili” - zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
5460 001 0321 un 5460 002 0291;
35. „Piķa dambis – Muiţnieki” - zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5460
002 0297 un 5460 002 0310;
36. Ceļš, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0339,
tiek izslēgts no ceļu reģistra saraksta.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
4.2.
Izskatot Induļa Kalnieša, deklarētā dzīves vieta **** Jelgavas novads, 2010.gada 9.novembra
iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties un Administratīvās apgabaltiesas
2010.gada 21.septembra spriedumu lietā Nr. A42205605 AA43-2383-10/16 un Jelgavas
novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumu Nr.13, 12§ „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā
lietošanā”, ar kuru I.Kalnietim tika piešķirts pastāvīgā lietošanā zemes gabals 2.7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5486 004 0427 , pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 15.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta

pirmo daļu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.13,,Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0427 2,7 ha platībā
nosaukumu ,,Upeslejas ”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,Jelgavā LV-3007.
5. §
Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1.
LDz īp., Līvbērzes p.; 2. LDz īp. Elejas p.; LDz īp., 3. LDz. īp., Glūdas p.; 4. DKS
Ābelīte īp., Elejas p.)
(E.Turks, D.Branta)
5.1.
Izskatot VAS „Latvijas dzelzceļš”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 2010.gada
21.oktobra iesniegumu Nr.DN-8/1569 par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 5462 006 0280 un 5462 010 0947, adreses piešķiršanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 5462 001 0048, 2010.gada 21.oktobra iesniegumus Nr. DN-8/1568,
Nr.DN-8/1566 un DN-8/1567 par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.10.punktu, 17.2.1.punktu, 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.,18.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra
saistošiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt VAS „Latvijas dzelzceļš” piekritīgām, zemesgrāmatā nereģistrētām zemes
vienībām nosaukumus:
1.1.
41.00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0280, nosaukumu:
„Dzelzceļa Tukums II - Jelgava 146.km - 152.km”, Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads;
1.2.
71.15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0947, nosaukumu:
„Dzelzceļa Tukums II - Jelgava 152.km - 161.km”, Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads.
2. Noteikt zemes vienībām lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
3. Piešķirt adresi „Stacija Līvbērze”, Līvbērzes stacija, Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads, LV-3014” zemes vienībai 37.25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001
0048 un uz tās izvietotajām ēkām, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
4. Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.2.
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Dzelzceļš” 2010.gada 27.oktobra vēstules
Nr.DN-8/1596, Nr.DN-8/1597, Nr.DN-8/1598 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu” un „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu”, pamatojoties uz likuma Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 2.panta otrās daļas
1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un
2.10., 28.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16., 18. un 38.punktu, un Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5448 001 0069 nosaukumu
„‟Dzelzceļa Jelgava – Meitene 63.km-66.km‟‟, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV3023.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5448 001 0069, platība 20,5 ha,
lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
3. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0451 un ēkai uz
tās, adresi „‟Stacija Meitene‟‟, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023.
4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0451, platība 28,9 ha,
lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
5. Pie kadastrālās uzmērīšanas zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. No VZD Zemgales reģionālās nodaļas saņemt apliecinājumu par īpašumu reģistrēšanu
NĪ VK informācijas sistēmā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.3.
Izskatot VAS Latvijas dzelzceļš 2010.gada 9.novembra vēstules Nr. DN-8/1648,1649,
1650 un 1651, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. punktu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas maiņas kārtība” 16.2.
punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt nosaukumu „Stacija Viesturi” Glūdas pagasts, Jelgavas novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1814 Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā, 46,77 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods
1101).

2. Piešķirt nosaukumu „Dzelzceļa Jelgava - Liepāja 55.km-57.km” Glūdas
pagasts, Jelgavas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5452 006
0202 Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, 18,41 ha platībā, nosakot zemes
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101).
3. Piešķirt adresi „Stacija Glūda”, Glūda, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV3040, zemes vienībai 26,34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0047
un saimnieciskais darbībai paredzētai ēkai uz tās, nosakot zemes lietošanas
mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā ( kods 1101);
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV 3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.4.
Izskatot SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas Nr. 40003783960, 2010.gada
2.jūlijā izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Grāvmalas‟‟ Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54448 006 0309 sadalei un Dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības „‟Ābelīte‟‟ (reģistrācijas Nr.43603009505) valdes priekšsēdētāja Leonīda Tolena
2010.gada 7.septembra un 2010.gada 1.novembra iesniegumus par zemes vienības nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta 1.daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟
16.punktu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „‟Adresācijas
sistēmas noteikumi‟‟ 2.9. un 2.10. punktu un Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” un Jelgavas
novada pašvaldības būvvaldes 2010.gada 13.septembra lēmumu Nr.212/2010 „‟Par zemes
ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprinātajā SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, 2010.gada 2.jūlijā izstrādātajā zemes
ierīcības projektā nekustamajam īpašumam „‟Grāvmalas‟‟ Elejas pagasts, Jelgavas
novads, kadastra Nr.5448 006 0309, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448
006 0309 atdalītai - plānotai zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība
- 16.26 ha, piešķirt nosaukumu „Caunas”, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, un
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
2. Apbūvētai zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.2, platība – 0.95 ha, piešķirt
nosaukumu un adresi „‟Priedāji‟‟, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads un noteikt
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
3. Plānotajai, apbūvei paredzētai zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.3,
platība – 0.39 ha, piešķirt adresi „‟Muiţkungi‟‟, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads
un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods
0601).
4. Plānotajai, apbūvei paredzētai zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.4,
platība – 0.80 ha, piešķirt adresi „‟Putniņi‟‟, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads un
noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods
0601).

5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6. §
Par adreses maiņu (Pumpuri, Svētes p.)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 19.oktobra vēstuli Nr.10-03-Z/100
Par adrešu noteikšanu (precizēšanu) Svētes pagastā un Santas Skujas, personas kods 15047310017, deklarētā dzīvesvieta „Pumpuri”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 2010.gada
11.novembra iesniegumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
5482 003 0005, konstatēts, ka diviem adresācijas objektiem ir viena adrese „Pumpuri”, Svētes
pagasts, Jelgavas novads, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1., 12., 28.3.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt adresi Santai Skujai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes
vienībai 31,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 003 0005 un uz tā izvietotai
piena raţotnei, sastāvošai no 4 (četrām) ēkām no „Pumpuri”, Svētes pagasts,
Jelgavas novads uz „Pumpuri 2”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
7. §
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Sniedzes, Elejas p.)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot Antona Gasparaiša, personas kods ******-***** deklarētā dzīves vieta:
****, Jelgavas novads, LV-3023, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.3., 14.4., 16.2. un 18.punktu, Jelgavas
novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas
novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Noteikt no zemes vienības „Brīvzemnieki”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
apzīmējums 5448 006 0114, atdalītajai zemes vienībai „Sniedzes”, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, 4,5 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots Valsts zemes dienestam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
8. §
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Milles, Sesavas p.; 2. Rūķi,
Līvbērzes p.; 3. Dzirnavas, Sesavas p.; 4. Vilnīši, Lielplatones p.)
(E.Turks, D.Branta)
8.1.
Izskatot Viļņa Novika, personas kods ******-***** deklarētā dzīvesvieta *****,
Jelgavas novads, pilnvarotās personas Alda Gelaţa, personas kods ******-*****, deklarētā
dzīvesvieta *****, Jelgavas novads (Jelgavas novada bāriņtiesas locekles Natālijas Tomsones
2010.gada 5.novembra pilnvara Nr. 38) 2010.gada 5.novembra iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta trešo daļu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, 2006.gada 20.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 23.2.punktu, kā arī
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars
Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Vidzemnieki”, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 5474 001 0027, zemes vienību ar
kadastra numuru 5474 001 0028 21.4 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai 21.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 001 0028
piešķirt nosaukumu „Milles”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
8.2.
Izskatot Līvbērzes pagasta pārvaldes ierosinājumu par nekustamā īpašuma Līvbērzes pagastā,
grafiski precizētās platības noteikšanu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma pārejas
noteikumu 1.punktu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7.punktu, 7.punktu, Līvbērzes pagasta padomes
2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.12 un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. un 17.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgas, zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības
,,Sīkrūķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 5462 010 0942,
kopējā platība 1 ha, zemes vienību – ceļu „Rūķi – Būriņu ceļš” kā atsevišķu zemes
vienību 0.1 ha platībā.

2. Atdalītajai zemes vienībai – pašvaldības piekritīgajam ceļam 0.1 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Rūķi – Būriņu ceļš” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods
1101).
3. Apstiprināt grafiski noteiktās platības zemes vienībām 0.1 ha un 0.9 ha platībā.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0942 0.9 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
5. Instrumentāli uzmērot zemes vienību platības var mainīties.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
8.3.
Izskatot Irēnas Freimanes, personas kods ******-*****, deklarētā dzīvesvieta ****,
Jelgavas novads, pilnvarotās personas Ainas Gerutes, p.k. ******-***** dzīvojošas ****,
Jelgavas novadā (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Baibas Dambes 2010.gada
22.septembra pilnvara Nr. 3248) 2010.gada 19.oktobra iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 3.daļu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 23.2.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Dzirnavas” Sesavas
pagastā, ar kadastra Nr.5474 005 0059, zemes vienību 0.9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5474 001 0059.
2. Atdalīto zemes vienību pievienot nekustamajam īpašumam „Jaunzūbi”, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 001 0005 un noteikt zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(NĪLM kods
0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
8.4.
Izskatot Annas Golovaņovas, deklarētā dzīves vieta ****, Jelgavas novads, 2010.gada
19.oktobra iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 3.daļu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma ,,Viļņi” ar kadastra
Nr.5460 001 0012, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0040, 0.9449 ha
platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0.9449 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0040
piešķirt nosaukumu ,,Vilnīši”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
9. §
Par nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (ielas,
Valgundes p.)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu par nosaukumu piešķiršanu ielām
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz 2009.gada 6.novembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7.punktu un 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16.,17.un
18.punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt adresācijas objektiem - ielām nosaukumus:
1.1. Tīreļa iela, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra
apzīmējumiem:
5486 004 0451, platība 1.5 ha,
5486 004 0457, platība 0.1 ha,
5486 004 0458, platība 0.15 ha;
1.2. Smilšu iela, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra
apzīmējumu 5486 010 0476, platība 0,4 ha;
1.3. Liepu iela, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads,
ar kadastra
apzīmējumu 5486 010 047, platība 0,7 ha;
1.4. Bērzu iela, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra
apzīmējumu 5486 013 046, platība 0,7ha.
2. Zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.

10. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Silenieki, Jaunsvirlaukas p.; 2.Upes Pluģi,
Glūdas p.; 3. Dzelmes, Vilces p.)
(E.Turks, D.Branta, A.Jēgeris)
10.1.
Izskatot IK „Andrejs Brants”, reģistrācijas Nr. 43602016270, 2009.gada 16.decembrī
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Silenieki‟‟ Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5456 003 0071 sadalei, Vladimira Rudaka (personas kods
******-*****) 2010.gada 9.novembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, kā arī zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes ierīcības
likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.punktu un
Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes
2010.gada 8.novembra lēmumu Nr.273/2010 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
6. Apstiprināt IK „Andrejs Brants”, 2009.gada 16.decembrī izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam „‟Silenieki‟‟ Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas
novads, ar kadastra Nr.5456 003 0071.
7. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 003 0071 atdalītai - plānotai zemes
vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība - 0.601 ha, piešķirt nosaukumu
„Meţadzērves”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101).
8. Zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.2, platība – 1.159 ha, saglabāt
nosaukumu „‟Silenieki ‟‟, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
9. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
10.2.
Izskatot SIA „Ģeometrs”, licence Nr.228, 2010.gada 22.oktobrī izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Upes Pluģi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, sadalei
un zemes īpašnieka Arkādija Bučkovska, personas kods ******-*****, deklarētā dzīves vieta
****, 2010.gada 11.novembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kā arī
zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta
otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.punktu un Jelgavas novada
domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada

teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2010.gada 1.novembra
lēmumu Nr.262/2010 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟ , novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ģeometrs”, 2010.gada 22.oktobrī izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „‟Upes Pluģi‟‟, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0034 atdalītai – plānotai,
apbūvei paredzētai zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.2, platība – 0.39 ha,
piešķirt adresi ”Upes iela 25‟‟, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods 0601).
3. Zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība – 6.96 ha, saglabāt esošo
īpašuma nosaukumu - „‟Upes Pluģi‟‟, Glūdas pagasts, Jelgavas novads un esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
10.3.
Izskatot SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas Nr. 40003783960, 2010.gada
20.oktobrī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzelmes”, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, sadalei un zemes īpašnieka Jāņa Kupča, personas kods ******-*****,
deklarētā dzīves vieta ****, 2010.gada 10.novembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, kā arī zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes ierīcības
likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.punktu un
Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes
2010.gada 8.novembra lēmumu „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, 2010.gada 20.oktobrī izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „‟Dzelmes‟‟, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0006 atdalītai - plānotai zemes
vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.2, platība - 15,4 ha, piešķirt nosaukumu
„Gaitas”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101).
3. Zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība – 31,9 ha, saglabāt esošo
īpašuma nosaukumu - „‟Dzelmes‟‟, Vilces pagasts, Jelgavas novads un esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
11. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (2 pers., Vilces p.)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 3.septembrī reģistrēto vēstuli par
LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robeţu plāns un līdz 2010.gada
31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
izbeigšanas likuma”25. panta 1.daļas 2. apakšpunktu un 25. panta 2. daļu, un ņemot vērā, ka
personu viedokļu noskaidrošana nav adekvāta, jo VZD Zemgales reģionālā nodaļa ir sniegusi
visas nepieciešamās ziņas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 1.punktā un Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas
noteiktā lēmuma pieņemšanai, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības:
1.1.
Ingrīdai Štelcei uz zemes vienību „Pelītes”, kadastra apzīmējums
5490 007 0150 5,3 ha platībā Vilces pagastā, Jelgavas novadā.
1.2.
Jozam Galkus uz zemes vienību „Strautnieki”, kadastra apzīmējums.
5490 007 0128 9,2 ha platībā Vilces pagastā, Jelgavas novadā.
2. Personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, līdz 2011.gada 1.jūnijam
jānoslēdz zemes nomas līgums.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,Jelgavā LV-3007.
12. §
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. Ulmaņi - 4 pers., Jaunsvirlaukas
p.; 2. U.Freimanis, Svētes p.; 3. A.Kupcis, Jaunsvirlaukas p.)
(E.Turks, D.Branta)
12.1.
Izskatot mājas „Goģi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, īpašnieces Ineses
Jarganes iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Zigurdam Ulmanim, Ivetai
Ulmanei, Edgaram Ulmanim un Uldim Ulmanim, kuru dzīvesvieta deklarēta mājā „Goģi”,
Jaunsvirlaukas pagastā, ņemot vērā,
ka Zigurdam Ulmanim, Ivetai Ulmanei, Edgaram Ulmanim un Uldim Ulmanim
ierakstītā vēstulē saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu 2010.gada
28.oktobrī tika nosūtīts uzaicinājums Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē līdz 2010.gada
19.novembrim iesniegt dokumentus un sniegt paskaidrojumus, kas apliecina tiesisko pamatu
deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē, bet Zigurds Ulmanis, Iveta Ulmane, Edgars Ulmanis un
Uldis Ulmanis pagasta pārvaldei nav snieguši paskaidrojumus, kā arī nav uzrādījuši
dokumentus, kas apliecina tiesisku pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē un,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu un
Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par

deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Anulēt ziņas par Zigurda Ulmaņa, Ivetas Ulmanes, Edgara Ulmaņa un Ulda Ulmaņa
deklarēto dzīvesvietu mājā „Goģi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
12.2.
Izvērtējot radušos situāciju, ka ar 2010.gada 25.augusta Jelgavas novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.11) dzīvokļa Lielsvētes 16-17, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
īres tiesības piešķirtas O.Semjonovai, bet minētajā dzīvoklī dzīvesvietu bija deklarējis Uģis
Freimanis, konstatēts :
1) Uģis Freimanis dzīvoklī Nr.17, Lielsvētes ielā 16, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā.
dzīvoja kopā ar savu māti Valdu Freimani, kurai minētais dzīvoklis bija izīrēts;
2) Pēc mātes Valdas Freimanes nāves 2009.gada 12.septembrī Uģis Freimanis iesniedza
iesniegumu ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.17, Lielsvētes ielā 16, Svētē, Svētes
pagastā, Jelgavas novadā;
3) Ar 2010.gada 24.marta Jelgavas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.11) dzīvokļa
Lielsvētes 16-17, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, īres tiesības tika piešķirtas Uģim
Freimanim;
4) Atkārtotus uzaicinājumus parakstīt dzīvojamās telpas īres līgumu Uģis Freimanis ignorēja
un atteicās to darīt, labprātīgi izvācoties no dzīvokļa;
5) Uģim Freimanim nav tiesiska pamata būt deklarētam adresē Lielsvētes iela 16-17, Svēte,
Svētes pagasts, Jelgavas novads.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
pirmās daļas otro punktu un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
Anulēt ziņas par Uģa Freimaņa, personas kods ******-*****, deklarēto dzīvesvietu
**** Jelgavas novadā, LV 3010.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
12.3.
Vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas, iestādē tika
uzsākta deklarēto ziņu pārbaude par Andra Daniela Kupča (personas kods ******-*****)
deklarēto dzīvesvietu, jo saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju A.D.Kupča dzīves
vieta ir deklarēta pēc adreses: ****, Jelgavas novads. A.D.Kupcis deklarētajā dzīvesvietā
nedzīvo. Par to liecina fakts, ka Mārupes novada pašvaldība piestāda Jelgavas novada
pašvaldībai rēķinu par izglītības savstarpējiem norēķiniem, proti, par to, ka A.D.Kupcis

apmeklē Mārupes pašvaldības izglītības iestādi. Bez tam, uz lēmuma pieņemšanas dienu
adresē *****, Jelgavas novads dzīvesvieta nav deklarēta nevienam no A.D.Kupča vecākiem.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmo daļu, saskaņā ar
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta trešās daļas noteikumiem Astrīdai StepanovaiGavrilovai ierakstītā vēstulē tika nosūtīts uzaicinājums deklarēt sava dēla A.D.Kupča faktisko
dzīvesvietu dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kuras teritorijā viņš pastāvīgi dzīvo – Mārupes
novada pašvaldībā.
A.Stepanova-Gavrilova līdz lēmuma pieņemšanas dienai nav deklarējusi sava dēla
A.D.Kupča faktisko dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu
un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Anulēt ziņas par Andra Daniela Kupča, personas kods ******-*****, deklarēto
dzīvesvietu **** Jelgavas novadā.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
13. §
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. V.Elzbutaite, Vircavas p.; 2.
V.Joņina, Sesavas p.; 3. J.Feldmanis, Jaunsvirlaukas p.)
(E.Turks, D.Branta)
13.1.
Izskatot Vircavas vidusskolas skolotājas Virginijas Elzbutaites, personas kods
******-*****, deklarētā dzīves vieta **** ,2010.gada 12.oktobra iesniegumu par īres
līguma par istabas, kas atrodas Vircavas pagasta pārvaldei piederošā mājā „Kamenes”,
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 7.punktu un 9.punktu un likuma "Par dzīvojamo telpu īri"
6.panta otro daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Virginiju Elzbutaiti 2010.gada 1.aprīlī noslēgtā īres līguma par
istabas Nr.3 pagasta pārvaldei piederošā mājā „Kamenes”, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā,termiņu līdz 2011.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt vienošanos par
īres līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
13.2.
Izskatot Vitas Joņinas, personas kods 301283-10006, 2010.gada 5.novembra iesniegumu
par dzīvojamās telpas izīrēšanu Bērzu ielā 8 dz. 17, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, sakarā ar iepriekšējā īres līguma termiņa izbeigšanos, saskaņā ar likuma „Par

pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Vitu Joņinu 2009.gada 29.jūlijā noslēgtā dzīvojamās telpas Bērzu iela 8
dz. 17, (1 istaba ar kopējo platību 33,3 m2), Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, īres līguma Nr. 80 termiņu uz vienu gadu.
2. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt vienošanos par
grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.
13.3.
Izskatot Jura Feldmaņa iesniegumu par dzīvojamās telpas „Kārniņi 19”- 20,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Juri Feldmani 2009.gada 1.decembrī noslēgtā līguma par pašvaldības
dzīvojamo telpu „Kārniņi 19”- 20 (3 istabas, kopējā platība 65,5 m2), Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, termiņu uz vienu gadu, nosakot īres maksu Ls 0,23 par 1
m2 mēnesī.
2. Uzdot SIA „Staļģenes komunālais dienests” vadītājam sagatavot un noslēgt
vienošanos par grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā.
14. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (Z.Zariņa, Lielplatones p.)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot Zandas Zariņas, personas kods ******-***** deklarētā dzīvesvieta ****
Jelgavas novads, 2010.gada 28.oktobrī saņemto iesniegumu par dzīvokļa īres tiesību
piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „‟Par dzīvojamo telpu īri‟‟ 5.panta otrodaļu, 9.panta
pirmo daļu, 11. panta pirmo daļu un likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 15.panta pirmās daļas
9.punktu, novada dom, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt Zandai Zariņai, personas kods ******-*****, dzīvokli „Sidrabītes” dz.
3, Tīsi, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kopējā platība 73.30 m2, uz 1
(vienu) gadu, nosakot īres maksu Ls 0.07 (septiņi santīmi) par m2 mēnesī.
2. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā Jelgavas tiesā viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

15. §
Par neprivatizēta dzīvokļa pārņemšanu (Paitēni 3, Platones p.)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 2010.gada 21.oktobra
vēstuli Nr.1.17/7866 un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” Pārejas noteikumu 21.punktu, kas nosaka, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī
dzīvojamās mājas valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvotās
telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to
republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās
mājas atrodas, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Pārņemt Jelgavas novada pašvaldības īpašumā neprivatizētu un neizīrētu dzīvokli Nr.
1, 46.10 m2 platībā, dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 5470 506 0001 „Paitēni 3”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr. 5470 506 0001).
16. §
Par nekustamo īpašumu pārņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (Smīziņi,
Lemetes, Līvbērzes p.)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot VAS Privatizācijas aģentūra 2010.gada 28.oktobra vēstuli Nr.1.17/8062 par
nekustamā īpašuma „Smīziņi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 010
0920, neprivatizēto daļu – dzīvokļu Nr.1 un Nr.2 un tiem piederošo kopīpašuma domājamo
daļu un nekustamā īpašuma „Lemetes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462
009 0032, neprivatizēto daļu – dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 un tiem
piederošo kopīpašuma domājamo daļu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā un
pamatojoties uz 2009.gada 19.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.791 „Par valsts
dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”, novada dom, atklāti
balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Pārņemt pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nekustamos īpašumus „Smīziņi”, kadastra
Nr.5462 010 0920, un „Lemetes”, kadastra Nr.5462 009 0032, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā.
17. §
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (1. divi īp. Līvbērzes p.; 2. Gailīši,Vircavas p.)
(E.Turks, D.Branta, A.Jēgeris, J.Kapcjuhs, L.Lonerte, R.Borščevska)
17.1.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Jaunhofmaņi”, kadastra Nr.5462 006 0205, „Lidlauka
mala”, kadastra Nr.5462 008 0070, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 1.punktu, 2.daļu,
5.panta 1.daļu un 5.daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamos īpašumus Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot tos
atklātā izsolē:

1.1. „Jaunhofmaņi”, kadastra Nr.5462 006 0205, platība 17,34 ha, izsoles
sākumcena Ls 18 700 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti latu, tai skaitā PVN);
1.2. „Lidlauka mala”, kadastra Nr.5462 008 0070, platība 31,4 ha, izsoles
sākumcena Ls 30 700 (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti latu, tajā skaitā PVN).
2. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Jaunhofmaņi”, kadastra Nr.5462 006 0205,
„Lidlauka mala”, kadastra Nr.5462 008 0070, izsoles noteikumus.
17.2.
Izvērtējot nekustama īpašuma „Gailīši”, kadastra Nr.5492 004 0162, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma
3.panta 1.daļas 1.punktu, 2.daļu, 5.panta 1.daļu un 5.daļu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu ”Gailīši”, kadastra Nr.5492 004 0162, 26.85 ha
platībā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, izsoles sākumcena Ls 47 000.00
(Četrdesmit septiņi tūkstoši latu), ieskaitot PVN.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gailīši”, kadastra Nr.5492 004 0162, izsoles
noteikumus.
18. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par lauku
apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta
administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” (protokols Nr.11, 52.§)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavotos datus no Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas par pašvaldībai piekritīgo zemesgrāmatā neierakstīto zemi lauku apvidos,
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996 ,,Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi‟‟, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā ,,Par lauku
apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā
teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.11,
52.§),
papildinot 1.1.punktu ar:
1) 1.1.83.apakšpunktu
,,Vīksnas –Rudzīši” ,Valgundes pagasts, Jelgavas novads, platība 0,3 ha;
2) 1.1.84.apakšpunktu
,,Ērgļi –Brūveru pļavas”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, platība 0,2 ha;
3) 1.1.85.apakšpunktu
,,Centrs – Attīrīšanas iekārtas”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, platība 0,7 ha.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

19. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumā „Par
piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās””
(E.Turks, L.Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
19.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumā „Par
piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās””, izsakot pirmo un otro punktu
šādā redakcijā:
1. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem līdzfinansētā Jelgavas novada pašvaldības iesniegtā
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jelgavas
novada pašvaldību ēkās” īstenošanai 809851,81 LVL (astoņi simti deviņi tūkstoši
astoņi simti piecdesmit viens lats un 81 sant.), no kuriem 715522,78 LVL ( septiņi
simti piecpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit divi lati un 78 sant. Ir attiecināmās
izmaksas; 94329,03 (deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi lati un 03
sant.) ir neattiecināmās izmaksas
2. No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 85 % - 608193,78 latu ir KPFI un 15
% - 107329,00 – Jelgavas novada pašvaldības finansējums.
20. §
Par apkures tarifu apstiprināšanu (Vilces p.)
(E.Turks, V.Buividaitis)
Izskatot Vilces pagasta pārvaldes aprēķinātos apkures tarifus 2010./2011.gada apkures
sezonai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta d.
apakšpunktu un Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.281 „Sabiedrisko
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Vilces pagasta pārvaldes sniegto apkures pakalpojumu tarifus 2010./2011.
apkures sezonā:
1. Vilces pamatskola
Patērētāji

PVN
KOPĀ Ls/m2
Ls/m2
Juridiskās personas
0,83
(21%) 0.17
1,00
Fiziskās personas
0.25*
(10%) 0.025
0.28
* Fiziskajām personām tiek piemērots koeficents 0,3 sakarā ar to, ka netiek nodrošināta
nepārtraukta siltuma piegāde.
Izcenojums Ls/m2

2. Vilces Tautas nams
Patērētāji

Izcenojums Ls/m2

PVN

KOPĀ Ls/m2

Juridiskās personas

1,73

Ls/m2
(21%) 0.36

2,09

21. §
Par komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu (Vilces p.)
(E.Turks, L.Lonerte)
Izskatot Vilces pagasta pārvaldes vadītājas A. Duges iesniegumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Dzēst Jaņinai Strūvei, personas kods ******-*****, komunālā pakalpojuma parādu
Ls 14,96 apmērā.
2. Dzēst Vīgantam Pakalkam, personas kods ******-*****, komunālā pakalpojuma
parādu Ls 61,58 apmērā.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
22. §
Par dzīvokļa iegādi (Vircavas p.)
(E.Turks, L.Lonerte)
Lai sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā nodegušās dzīvojamās mājas
„Šļūkas” īrniekiem, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10
(Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Iegādāties, nopērkot, nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.10 Oglainē 24, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0165, par summu 4000.- LVL (Četri tūkstoši
latu).
23. §
Par līdzfinansējumu kopienu iniciatīvu fonda programmas projektam (Vilces p.)
(E.Turks, L.Lonerte)
Izskatot biedrības „Vilces attīstības centrs” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
projektam, kurā viņi paredz iegādāties tautiskos tērpus 5.-9. klases skolēniem, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
Kopienu iniciatīvu fonda programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” projekta „Kopā
mācīties un svētkus svinēt” apstiprināšanas gadījumā garantēt biedrībai „Vilces attīstības
centrs” pašvaldības līdzfinansējumu Ls 200 (divi simti latu) apmērā, kas sastāda 10% no
projekta kopējā budţeta.
24. §
Par saistošo noteikumu Nr.27 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 "Par
Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" apstiprināšanu

(E.Turks, L.Lonerte)
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16.,17.pantu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi 10.02.2010.saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budţetu”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
25. §
Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par nedzīvojamo telpu nomu" atcelšanu
(E.Turks, A.Jēgeris)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10
(Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošos noteikumus Nr.7. „Par nedzīvojamo telpu nomu”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 27.oktobra lēmumu Nr.38 ”Par grozījumiem
2010.gada 28.aprīļa sēdes lēmumā Nr.38 „Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par Jelgavas
novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” izdošanu” (protokols Nr.13, 38.§).
3. Līdz 2010.gada 8.decembrim pagastu pārvaldēm iesniegt novada domei apstiprināšanai
iznomājamo nedzīvojamo telpu nomas aprēķinus un izcenojumus uz 1m2.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai.
26. §
Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu maksas noteikšanu
(E.Turks, A.Strautniece, I.Āna, A.Naglis, A.Tračuma, R.Čigāne, Dz.Lagzdiņš, J.Lavenieks)
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta
„g‟ apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra sēdes lēmumu „Par
Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu maksas noteikšanu”
(protokols Nr.11).
2. Apstiprināt maksu par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
pakalpojumiem (pielikumā).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

27. §
Par Valsts meža dienesta aicinājumu labprātīgi atlīdzināt zaudējumus
(E.Turks, Dz.Lagzdiņš)

Izskatot 2010.gada 8.novembrī Jelgavas novada pašvaldībā saņemto Valsts meţa
dienesta Zemgales virsmeţniecības 2010.gada 4.novembra uzaicinājumu Nr.4-1/364 veikt
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 31354,81 Ls apmērā, kā arī izvērtējot uzaicinājumā minētos
argumentus un Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) rīcībā esošo informāciju,
konstatēts:
2010.gada jūnijā ir uzsākta tiesvedība saistībā ar Zemgales virsmeţniecības
virsmeţziņa Jāņa Gravas 2010.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.119-07/69-10 „Par administratīvā
soda uzlikšanu par meţa apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu”. Pēc Pašvaldības ieskata
minētā uzaicinājuma pamatā ir apšaubāmi argumenti, līdz ar to 2010.gada 4.novembra
uzaicinājums Nr.4-1/364 nav skatāms atrauti no 2010.gada jūnijā uzsāktās administratīvās
tiesvedības.
Valsts pārvaldes iestāţu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 15.pantā ir
noteikts, ka iesniegumu par zaudējuma atlīdzinājumu iesniedz tai iestādei, kas nodarījusi
zaudējumu. Minētā likuma 12.panta pirmajā daļa ir noteikts, ka zaudējuma apmēru nosaka,
izmantojot pierādīšanas līdzekļus (11.pants)., savukārt 11.panta pirmajā daļā ir ietverts
sekojošs pieļaujamo pierādīšanas līdzekļu regulējums un, proti, mantiskā zaudējuma
atlīdzinājuma tiesiskais pamats un apmērs tiek pierādīts ar Administratīvā procesa likumā
noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem.
Saistībā ar norādīto secināms, ka pastāv strīds par paša iespējamā nodarījuma esamību
un tā attiecināmību uz Pašvaldību.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāţu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas likuma 19.panta piekto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars
Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noraidīt Valsts meţa dienesta 2010.gada 4.novembra uzaicinājumu Nr.4-/364 „Par
labprātīgu zaudējumu atlīdzināšanu”.
2. Pašvaldības Kancelejai Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts meţa dienesta Zemgales
virsmeţniecībai.
28. §
Par koncesijas līgumu izbeigšanu (SIA Apsaimniekošanas serviss, Elejas p.)
(E.Turks, A.Jēgeris)
Izskatot SIA „Apsaimniekošanas serviss” 2010.gada 5.novembra vēstuli Nr.236
„Par koncesijas līgumu izbeigšanu” , ņemot vērā, ka koncesijas resursi ir pārgājuši
koncesionāra īpašumā, ka SIA „Apsaimniekošanas serviss” statuss neatbilst Publiskās un
privātās partnerības likumā noteiktajam privātā partnera statusam, pamatojoties uz
Koncesiju likuma 15.panta trešo daļu, Publiskās un privātās partnerības likuma 65.panta
trešo daļu, 66.panta devīto daļu un 16.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmo daļu
un pārejas noteikumu 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks,
Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt starp Elejas pagasta padomi un SIA „Apsaimniekošanas serviss” 2005.gada
9.martā noslēgto koncesijas līgumu „Par Elejas pagasta pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo māju (neprivatizētās daļas), sabiedrisko pakalpojumu un ūdensapgādes
un kanalizācijas komunāltehnisko objektu – pamatlīdzekļu nodošanu koncesijā” ar
2010.gada 31.decembri pēc līdzēju vienošanās.
2. Izbeigt starp Lielplatones pagasta padomi un SIA „Apsaimniekošanas serviss”
2007.gada 28.februārī noslēgto koncesijas līgumu Nr.1 „Par Lielplatones pagasta
pašvaldības īpašumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas komunāltehnisko
objektu – pamatlīdzekļu nodošanu koncesijā” ar 2010.gada 31.decembri pēc līdzēju
vienošanās.

3. Par koncesijas resursiem, kuri nav iekļauti SIA „Apsaimniekošanas serviss”
pamatkapitālā, ar SIA „Apsaimniekošanas serviss” noslēgt līgumu, ar kuru šie
resursi tiek nodoti SIA „Apsaimniekošanas serviss” apsaimniekošanā.
4. Uzdot SIA „Apsaimniekošanas serviss” valdes loceklim G.Melngalvim sagatavot
vienošanās par koncesijas līgumu izbeigšanu un veikt nepieciešamās darbības, lai
koncesijas līgumu izbeigšanu reģistrētu Publiskās un privātās partnerības līgumu
reģistrā.
29. §
Par kārtības "Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtība"
apstiprināšanu
(E.Turks, A.Jēgeris)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 872 "Noteikumi par
pasaţieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos” 12.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt
kārtību
„Braukšanas
izdevumu
kompensēšanas kārtība” (1.pielikums).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

izglītojamajiem

30. §
Par atļauju turpināt būvniecību (1. Sildedţi, Glūdas p.; 2. Viesturu_RAF 307,
Glūdas p.; 3. Luģi 1, Kalnciema p.)
(E.Turks,A.Ozols, A.Naglis, Dz.Lagzdiņš)
30.1.
Izskatot nekustamā īpašuma „Sildedţi”, Glūdas pagastā, zemes kadastra Nr. 5452 003
0010, īpašnieka Sarma Lakstīgalas, personas kods ******-*****, deklarētā adrese ****,
Jelgavas novadā, LV-3003, iesniegumu par atļauju turpināt dzīvojamās mājas būvprojekta
izstrādi un garāţas jaunbūves demontāţu, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta
5.punktu, LR Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” 5.1. nodaļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut turpināt dzīvojamās mājas būvniecību nekustamajā īpašumā „Sildedţi”,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības
būvvaldes prasībām, saskaņā ar Būvniecības likumu un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
2. Īpašniekam Sarmim Lakstīgalam uzlikt par pienākumu garāţu, kas atrodas valsts
autoceļa P-97 Jelgava- Dobele aizsargjoslā, nojaukt 3 mēnešu laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
3. Noteikt būvprojekta izstrādes termiņu 9 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
30.2.
Izskatot nekustamā īpašuma d/s „Viesturi-RAF” Nr. 307, Glūdas pagastā, zemes
kadastra Nr. 5452 003 0955, īpašnieka Eduarda Ivanova, personas kods ******-*****,

deklarētā adrese ****, LV-3004, iesniegumu par atļauju turpināt pirts ar nojumi būvprojekta
izstrādi un pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta 5.punktu, LR Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.1. nodaļu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut turpināt pirts ar nojumi būvniecību nekustamajā īpašumā d/s „ViesturiRAF” Nr. 307, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, atbilstoši Jelgavas novada
pašvaldības būvvaldes prasībām, saskaņā ar Būvniecības likumu un LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
2. Noteikt būvprojekta izstrādes termiņu 9 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
30.3
Izskatot nekustamā īpašuma „Luģi-1”, Kalnciema pagastā, zemes kadastra Nr. 5411
001 0030 (zemes gabala īpašnieks Jelgavas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009118031)
nomnieces Valentīnas Rudenko, personas kods ******-*****, deklarētā adrese - ****
Jelgavas novadā, LV-3016, iesniegumu par atļauju turpināt dzīvojamās mājas un saimniecības
ēkas būvprojekta izstrādi un izvērtējot Jelgavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar
lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
1. Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība 2008.gada 22.decembrī ar
Valentīnu Rudenko noslēdza zemes īpašuma “Luģi – 1” (0,1232ha platībā) nomas
līgumu. Nomas līgumā noteikts zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, līgums ir spēkā līdz 2020.gada 18.decembrim. Zemes
gabala lietošanas mērķis atbilst teritorijas plānojumam;
2. Valentīna Rudenko 2009.gada 7.janvārī Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju
būvvaldei iesniegusi iesniegumu plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanai
vienģimenes mājas projektēšanai;
3. Būvvalde 2009.gada 21.janvārī sniegusi atbildi Nr.1/2009, atsakot izsniegt
plānošanas un arhitektūras uzdevumu, pamatojoties uz to, ka teritorija atrodas
Lielupes aizsargjoslā un ir plūdu apdraudēta. Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra izsniedza izziņu Nr.4-6/1955 par iespējamo 10% ūdens
līmeņa atzīmi, kas ir 2,18 m Baltijas jūras sistēmā (augstuma atzīme, no kuras
pieļaujama būvniecība). Apskatāmā zemes gabala topogrāfiskā uzmērījuma
augstuma atzīmes ir 1,5m-1,6m robeţās. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 1.panta
16.punktu, 7.panta otrās daļas 2.punkta „b” apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, 59.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumu
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 11.punktu
būvniecība teritorijās ar 10% applūšanas iespējamību nav atļauta;
4. Jelgavas novada pašvaldības būvvalde 2010.gada 6.oktobrī sastādījusi pārbaudes
aktu Nr.34 par nelikumīgu saimniecības ēkas un dzīvojamās mājas būvniecību.
2010.gada 11.oktobrī ar pavadvēstuli Nr.16-5/10/79 pārbaudes aktu nodeva
pašvaldības policijai administratīvās lietvedības uzsākšanai;
5. 2010.gada 19.oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā komisija
pieņēma lēmumu Nr.139AK29/JD000179 par V.Rudenko administratīvu sodīšanu
par patvaļīgu būvniecību;
6. Patvaļīgi uzbūvētās ēkas ir saistītas un veido vienotu apbūvi ar apbūves laukumu
180 m².

2010.gada 16.novembrī Valentīna Rudenko tika uzaicināta uz Jelgavas novada Domes
apvienoto komiteju sēdi, kurā Valentīnai Rudenko tika dota iespēja paust savu viedokli
iepriekšminēto, konstatēto apstākļu kontekstā. Valentīna Rudenko paskaidroja sekojošo:
1) Valentīna Rudenko nenoliedz, ka pēc 2009.gada 21.janvāra Kalnciema pilsētas ar
lauku teritoriju būvvaldes atbildes saņemšanas, neskatoties uz tajā norādīto atteikumu izsniegt
plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tomēr ir uzsākusi un turpinājusi būvniecību.
2) Valentīna Rudenko savu darbību pamato, atsaucoties uz 2007.gada Kalnciema
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu, kurā minētajai strīdus teritorijai piešķirts
zemes lietošanas mērķis „apbūve”. Bez tam V.Rudenko norāda, ka Aizsargjoslu likuma
44.panta trešā daļa faktiski atļauj šādu būvniecību. Tāpat minētā persona pauda pārliecību, ka
Aizsargjoslu likuma 37.panta 4.punktā ietvertais regulējums paredz izņēmumus, kuros
gadījumos būvniecība aplūstošajās teritorijās ir pieļaujama. Norāda, ka viņas uzbūvētās
saimniecības ēkas garums ir 6m, bet platums ir 4m.
Ņemot vērā Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes konstatēto un uzklausot
Valentīnas Rudenko pausto, secināms:
1. 2007.gada apstiprinātajā Teritoriālajā plānojumā iekļautais zemes izmantošanas
mērķis tika izstrādāts, ņemot vērā tā laika normatīvo regulējumu, kas aplūstošajās
teritorijās pēc zemes virskārtas uzbēruma veikšanas pieļāva veikt būvniecību.
2. V.Rudenko atsauce uz Aizsargjoslu likuma 44.panta trešo daļu ir kļūdaina un nav
uzskatāma par argumentu, jo minētais pants nesatur norādīto trešo daļu, bez tam
44.pantā ietvertais regulējams nav attiecināms uz konkrētās situācijas iespējamo
risinājumu. Savukārt atsauce uz Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, kurā noteikts, ka applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas
uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot īslaicīgas lietošanas
būvju un mazēku būvniecību, ir maldīga. Minētajā pantā iekļautais izņēmums
„....izņemot īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību” nav skatāms atrauti
no 1997.gada 1.parīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” 62.punkta 62.2.apakšpunkta, kurā noteikts, ka būvprojekts un
būvatļauja nav nepieciešama mazēkai lauku apvidū, ja tās apjoms un būvvieta
saskaņota būvvaldē.
Minētā teritorija, uz kuras atrodas nelikumīgi uzbūvētās būves atrodas ciema
teritorijā nevis lauku apvidū, līdz ar to secināms, ka konkrētajā situācijā V.Rudenko
bija nepieciešams iegūt ne saskaņojumu būvniecības apjomam un būvvietas
izvietošanai, bet bija jāsaņem būvatļauja;
3. Konkrētajā gadījumā nav nepieciešams vērtēt atsevišķu patvaļīgās apbūves daļu
atbilstību mazēkas statusam, jo tās ir savienotas un veido vienotu ēku (būvi) ar
kopējo apbūves laukumu 180 m².
4. Būvniecības likuma 30.panta piektajā daļā ir noteikts, ka, ja būvinspektora
konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, pašvaldība var lemt par iespēju turpināt būvniecību,
norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai, vai pieņemt lēmumu par
būvniecības radīto seku novēršanu (par būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu u.tml.), savukārt minētā likuma sestajā daļā ir noteikts, ka ja
būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas
būves radīto seku novēršanu - par būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu u.tml.).
5. Civillikuma 1036.pantā ir noteikts, ka īpašums dod īpašniekam vienam pašam varas
tiesības pār lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobeţojumiem.
Viens no attiecināmajiem aprobeţojumiem skar būvniecību, proti, Civillikuma
1085.pantā noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu
būvi, jāievēro attiecīgi būvnoteikumi. Viena no būvnoteikumu sastāvdaļām ir arī
būvnormatīvi.
6. Būvniecības process ir reglamentēts attiecīgos normatīvajos aktos, tam ir leģitīms
mērķis – aizsargāt personas tiesības rīkoties ar savu īpašumu, tai pašā laikā, nosakot

kārtību būvniecības procesā, aizliedzot patvaļīgu būvniecību. Patvaļīga būvniecība
pēc sava rakstura apdraud gan personu drošību un dzīvību, gan citu objektu drošību,
gan vides drošumu.
Ņemot vērā minēto, administratīvā akta izdošanas obligātumu, kā arī ievērojot
administratīvā akta izdošanas pamatprincipus, un pamatojoties uz Būvniecības likuma
3.pantu, 7.pantu, 13.panta pirmo daļu, 16.pantu, 30.panta sesto daļu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 171., 171.1 punktiem, Aizsargjoslu likuma
37.panta pirmās daļas 4.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –9 (Edgars Turks, Jānis
Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anita Klupša), nolemj:
Uzlikt par pienākumu Valentīnai Rudenko par saviem līdzekļiem 9 mēnešu laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas atjaunot iepriekšējā stāvoklī zemes īpašumu “Luģi – 1”
(0,1232ha platībā), nojaucot nelikumīgi uzbūvēto jaunbūvi un sakārtojot zemes īpašumu tādā
stāvoklī, kāds tas bija pirms patvaļīgās būvniecības uzsākšanas, būves nojaukšanu saskaņot
būvvaldē.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
31. §
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
(L.Čima)
Pamatojoties uz Oļģerta Vahšteina, personas kods ******-***** iesniegumu,
Jelgavas novada pašvaldības Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisijas
2010.gada 16.novembra sēdes Nr.4 lēmumu, LR likuma „Par politiski represētās personas
statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā reţīmā cietušajiem” 2.pantu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt politiski represētās personas statusu:
1. Oļģertam Vahšteinam, personas kods ******-*****, deklarētā
dzīvesvieta **** Jelgavas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
LV–3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

PAPILDUS DARBĀ KĀRTĪBA
32. §
Par Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma "Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu" (protokols Nr.13, 15.) 15.13. punkta 8. un 10.apakšpunktu atcelšanu
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot Arkādija Makruzova, deklarētā dzīvesvieta ****, Jelgavas novads, 2010.gada
13.novembra iesniegumu, Arnolda Peikmaņa, personas kods ******-*****, mutisko
iesniegumu, ņemot vērā, ka 2010.gada 27.oktobrī, domei pieņemot lēmumus par lietošanas
tiesību izbeigšanu uz zemesgabaliem „Jaunsuţi” un „Jaunūdri”, Līvbērzes pagastā,
nepastāvēja apstākļi, kādus 2010.gada 31.augusta vēstulē Nr.2-04-Z/353 „Par LZIR

iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robeţu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam
nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”
kļūdaini norādīja VZD Zemgales reģionālā nodaļa un kuri bija par pamatu domes lēmuma
pieņemšanai, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta pirmo daļu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atcelt Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.13 15.§) 15.13.punkta 8.apakšpunktu un 10.apakšpunktu ar
to pieņemšanas dienu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
33. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ("Valgundes novada attīstība",
Valgundes p.)
(E.Turks, L.Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā
ar ESF līdzfinansētā projekta apakšaktivitātē ”Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana” nosacījumiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars
Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Projekta „NVO sadarbības projekts Jelgavas novada attīstībai” īstenošanai piešķirt
biedrībai „Valgundes novada attīstība” līdzfinansējumu 7% apmērā no projekta
kopējām attiecināmām izmaksām, t.i., LVL 1077,94 (Viens tūkstotis septiņdesmit
septiņi lati un 94 santīmi). Projekta kopējās izmaksas LVL 15399,14 (Piecpadsmit
tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi lati un 14.santīmi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
34. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Upmaļi, Sesavas p.; 2. Brīvzemnieki,
Elejas p.)
(E.Turks, D.Branta)
34.1.
Izskatot AS „‟EiroAlidāde‟‟, reģistrācijas Nr. 50003873221, 2010.gada 8.novembrī
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Upmaļi‟‟, Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5474 007 0034 sadalei, 2010.gada 12.novembra iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu
un Jelgavas novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes
2010.gada 15.novembra lēmumu Nr.278/2010 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga
Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

3. Apstiprināt AS „‟EiroAlidāde‟‟ izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „‟Upmaļi‟‟, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 007 0034.
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
34.2.
Izskatot SIA „‟Metrum‟‟, reģistrācijas Nr. 40003388748, 2010.gada 7.oktbrī izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Brīvzemnieki‟‟ Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.5448 006 0114 sadalei, Antona Gasparaiša, personas kods *********** 2010.gada 27.oktobra iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kā arī
zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta
otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‟‟ 16.punktu un Jelgavas novada
domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem” un Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2010.gada 18.oktobra
lēmumu Nr.244/2010 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA Metrum izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „‟Brīvzemnieki‟‟, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5448 006 0114.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0114 atdalītai plānotai zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.2, platība – 4.5 ha,
piešķirt nosaukumu „Sniedzes”, Elejas pagasts, Jelgavas novads.
3. Zemes vienībai pēc zemes ierīcības projekta Nr.1, platība – 3.1 ha, saglabāt
nosaukumu „‟Brīvzemnieki‟‟, Elejas pagasts, Jelgavas novads, un noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
35. §
Par atļauju tirdzniecībai (L.Latiša)
(E.Turks, D.Branta)
Izskatot Līgas Latišas pieteikumu par atļauju izbraukuma tirdzniecībai un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 14.3.punktu,
15.6.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut Līgai Latišai, personas kods ******-*****, tirgot sālītus un kūpinātus zvejas
produktus no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, automašīnas Opel Vectra
(valsts Nr. GZ 6708) Jelgavas novada administratīvās teritorijas lauku apdzīvotajās
vietās ceturtdienās maršrutā:
Zaļenieku pagasta teritorijā
Vilces pagasta teritorijā
Elejas pagasta teritorijā
Sesavas pagasta teritorijā
Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā

11.00 līdz plkst. 12.00
12.00 līdz plkst. 12.30
12.30 līdz plkst. 14.00
14.00 līdz plkst. 15.00
15.00 līdz plkst. 16.00

2. Atļauja ir spēkā līdz 2011.gada 24.novembrim.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3011, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
36. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā ''Par
adreses piešķiršanu''
(E.Turks, D.Branta)
Konstatējot kļūdu 2010.gada 27.oktobra lēmumā „‟Par adreses piešķiršanu‟‟
(protokols Nr.13 §46.) 5.punkta 1.,2.apakšpunktā, novada dome, atklāti balsojot: PAR –10
(Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita
Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā ,,Par adreses
piešķiršanu‟‟, izsakot to jaunā redakcijā:
Piešķirt adresi transformatora apakšstacijas būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5452 002 0226, Transformatora ēka TP-6210, Glūdas pagasts, Jelgavas novads,
LV-3040.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu
namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.
37. §
Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā
(E.Turks, I.Āna)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Edgars Turks, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj :
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā:

a. izteikt jaunā redakcijā Nolikuma nosaukumu:
„Jelgavas novada sociālā dienesta nolikums.”
b. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma 1.1. punktu:
„Jelgavas novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests) ir Jelgavas novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāde, kas izveidota, lai Jelgavas
novada iedzīvotājiem nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanu un sociālo pakalpojumu administrēšanu.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta plkst.15.45.

Sēdes vadītājs, priekšsēdētāja vietnieks

Protokolēja

E.Turks

L.Zaremba

