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Sēdes vadītājs informē par darba kārtību, papildus darba kārtību un aicina apstiprināt.
Novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes vadītāja Ziedoņa Caunes
ierosinājumu atbalstīt.
DARBA KĀRTĪBA
1. Pārskats par Jelgavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada
29.septembra līdz 26.oktobrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. 3 īpašumi, Valgundes p.; 2. Mežmalas 12, Svētes p.; 3. Jaunzāmuļi,
Vilces p.; 4. Ziemelīši, Vilces p.; 5. Jaunilmas, Jaunsvirlaukas p.)
3. Par nosaukuma piešķiršanu (1. Krustojumi, Vircavas p.; 2. 5 īpašumi, Lielplatones p.)
4. Par zemes piekritību (1. Jaunreikuļi, Vircavas p.; 2. Kalnciema p.)
5. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Veldres, Lielplatones p.; 2. Veceniņi, Līvbērzes p.)
6. Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu (Reikuļi, Vircavas p.)
7. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Pūpoliņi, Vilces p.; 2. Bērzbirzes,
Vilces p.; 3. Migaļu kapi, Vircavas p.; 4. Dreimaņi, Līvbērzes p.)
8. Par zemes vienību apvienošanu (Vircavas p.)
9. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Baloži, Elejas p.)
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Veckungi, Svētes p.)
11. Par nekustamo īpašumu "Lejas", Līvbērzes pagastā
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Klūgas, Svētes p.)
13. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (1. Parka 26-11, Elejas p.; 2. Gaismas iela 3-25, Elejas p.)
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. V.Remarčuka, Līvbērzes p.; 2. R.Bitauts, Lielplatones p.; 3.
Līgotnes 1-12, Glūdas p.)
15. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (Stadiona iela 6, Kalnciema p.)
16. Par iemitināšanu dzīvojamā telpā (L.Talce, Līvbērzes p.)
17. Par nedzīvojamo telpu nomu (Vilces p.)
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (I.Repiņecs, Valgundes p.)
19. Par Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmuma „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.9
28.§) atcelšanu
20. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu
21. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 13.oktobra rīkojuma Nr.3-8/370 „Par
A.Zeimula atbrīvošanu no Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja amata” apstiprināšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 26.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” izdošanu
23. Par izmaiņām centrālās administrācijas Kultūras nodaļas amatu sarakstā
24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (Elejas Kamene)
25. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā „Par Jelgavas
novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.8 1.§)
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26. Par saistošo noteikumu Nr.13 "Par Jelgavas novada pašvaldības simboliku" izdošanu
27. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (J.Pliučs, Platones p.)
28. Par dzīvojamo telpu maiņu (N.Cvetkovs, Kalnciema p.)
29. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
30. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Parka iela 1, Glūdas p.; 2. Zemzari, Zaļenieku p.)
31. Par adreses piešķiršanu (Vārpas, Elejas p.)
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Priekūnas, Svētes p.)

33. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
1. §
Pārskats par Jelgaavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada
29.septembra līdz 26.oktobrim
( Ivars Romānovs)
I.Romānovs sniedz pārskatu par novada pašvaldības darbu atskaites periodā un budžeta
ieņēmumiem 9 mēnešos, kas ir 75% apmērā no plānotā. Tiek īstenoti ūdenssaimniecības
projekti, noslēgušies būvdarbi Elejas jauniešu mājā, renovēts Lielplatones tautas nams. Ir
bijuši divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Ventspils pašvaldību un Daugavpils pašvaldību.
Kaut Daugavpils modelis ir tuvāks mūsējam, tomēr tiks stiprināts savs pašvaldības struktūras
modelis, nedaudz reorganizējot.
Jautājumu nav.
Atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Jānis Kapcjuhs,
Aivars Naglis, Vitālijs Jakovels, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,
Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora sniegto pārskatu par pašvaldības darbu laika periodā
no 2011.gada 29.septembra līdz 26.oktobrim.
2. §
Par adreses piešķiršanu (1. 3 īpašumii, Valgundes p.; 2. Mežmalas 12, Svētes p.; 3. Jaunzāmuļi,
Vilces p.; 4. Ziemelīši, Vilces p.; 5. Jaunilmas, Jaunsvirlaukas p.)
(Edgars Turks)
1.

Izskatot PMLP Iedzīvotāju reģistrācijas departamenta elektroniski saņemto vēstuli par
neesošām adresēm Adrešu reģistrā, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.2., 8.punktiem,
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Piešķirt adresācijas objektiem sekojošas adreses:
1.1.dzīvojamai mājai, kas atrodas zemes īpašumā „Lillijas” ar kadastra
apzīmējumu 5486 010 0320 - „Lillijas”, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV3017;
1.2.dzīvojamai mājai, kas atrodas zemes īpašumā „Akācijas” ar kadastra
apzīmējumu 5486 002 0085 - „Akācijas”, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV3017;
1.3.dzīvojamai mājai, kas atrodas zemes īpašumā „Edvardi” ar kadastra
apzīmējumu 5486 010 0202 - „Edvardi”, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV3017.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot Jāņa Sipoviča, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.
gada 22.septembra iesniegumu par adreses piešķiršanu adresācijas objektiem Svētes pagastā,
pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 17.2.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –
15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešķirt adresi „Mežmalas iela 12, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008”,
apbūvētai zemes vienībai 0.068 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 001 0123 un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 5482 001 0123 001, kas atrodas dārzkopības sabiedrības
„Atpūta” teritorijā ar Nr.78, Svētes pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam un adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.

Izskatot Birutas Jermoļenko, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada
10.oktobra iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkām, kas atrodas Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, uz zemes vienības “Jaunzāmeļi” ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0305, lai
nodrošinātu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET
– nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi “Jaunzāmeļi”, Vilces pag., Jelgavas nov., LV- 3026, dzīvojamai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0305 001 un kūtij ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0305
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002, kas atrodas uz zemesgrāmatā reģistrētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490
003 0305.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.

Izskatot Gunta Duges, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada
10.oktobra iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkai, kas atrodas Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, uz zemes vienības “Ziemelīši” ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0010, lai
nodrošinātu reģistrāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un nekustamā īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi “Ziemelīši”, Vilces pag., Jelgavas nov., LV- 3026, dzīvojamai ēkai, kas
atrodas uz zemesgrāmatā reģistrētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0010.
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.

Izskatot Normunda Vuškāna, dzīvojoša ***, 2011.gada 30.septembra iesniegumu, kas
saņemts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē un 2011.gada 12.oktobra iesniegumu, kas saņemts
Jelgavas novada pašvaldībā, par adreses piešķiršanu ēkām, kas atrodas Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā uz zemes vienības „Jaunilmas” ar kadastra apzīmējumu 5456 010
0220, lai nodrošinātu reģistrāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,
Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt adresi „„Jaunilmas”, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV- 3031” fermai
ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0220 001 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 5456 010
0220 002, kas atrodas uz Zemesgrāmatā reģistrētas apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5456 010 0220.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. §
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Par nosaukuma piešķiršanu (1. Krustojumi, Vircavas p.; 2. 5 īpašumi, Lielplatones p.)
(Edgars Turks)
1.

Lai pašvaldībai piekrītošās zemes vienības reģistrētu zemesgrāmatā, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16., 18.punktu un
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai, kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas
novadā, 1.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0360, nosaukumu „Krustojumi”,
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101). Reģistrēt valsts kadastra reģistrā to kā atsevišķu
nekustamo īpašumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot Lielplatones pagasta pārvaldes ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu un
zemes lietošanas mērķa noteikšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 1.daļu, 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.,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 –15 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt pašvaldībai piekritīgiem, zemesgrāmatā nereģistrētiem
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, nosaukumus:
1.1.
zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 5460 001
platībā, nosaukumu ‘’Vībotnes’’;
1.2.
zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 5460 001
platībā, nosaukumu ‘’Lieltekas’’;
1.3.
zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 5460 001
platībā, nosaukumu ‘’Zemdega”,
1.4.
zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 5460 001
platībā, nosaukumu ‘’Mazpurmaļi”,
1.5.
zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 5460 001
platībā, nosaukumu ‘’Viduspurmaļi”.

zemes gabaliem
0140, 1.500 ha
0150, 1.600 ha
0207, 5.300 ha
0160, 1.600 ha
0159, 2.700 ha

2. Noteikt zemes vienību lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101).
4. §

6

Par zemes piekritību (1. Jaunreikuļi, Vircavas p.; 2. Kalnciema p.)
(Edgars Turks)

1.
Izskatot Vircavas pagasta pārvaldes ierosinājumu par statusa - pašvaldībai piekritīgā
zeme, noteikšanu zemei, uz kuru fiziskajai personai anulētas zemes lietošanas tiesības un,
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai prim daļai un ceturtajai daļai, noslēgts
zemes nomas līgums ar Juriju Pirštuku par viņam lietošanā bijušo zemi, pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2. punktu, novada dom, atklāti balsojot: PAR –
15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0084, 4.3 ha platībā un
kadastra apzīmējumu 5492 004 0085, 4.4 ha platībā, kopplatība 8.7 ha, ar nosaukumu
„Jaunreikuļi”, kas atrodas Vircavas pagasta teritorijā, piekrīt Jelgavas novada pašvaldībai.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot Ludmilas Meļeņevskas 2011.gada 16.septembra iesniegumu, reģistrācijas Nr.
KAL/13-19/11/163, par bijušās lietošanā piešķirtās zemes nodošanu nomā konstatēts:
1. Ar Jelgavas novada domes 2010. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (protokols
Nr.13§15.12) L.Meļeņevskai izbeidza zemes lietošanas tiesības ar 2010.gada 1.jūniju
uz nekustamā īpašuma „Kuģenieki” zemes vienību 0,1ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5431 002 0033 un uz zemes vienību 2.8ha platībā, kadastra apzīmējums
5431 002 0034 (adrese: Bērzes iela 33, Kaigu ciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas
novads).
2. L.Meļeņevska līdz 2011.gada 1.jūnijam (gada laikā), kā nosaka Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otrā prim daļa, nomas tiesības neizmantoja.
3. 2011.gada 16.septembrī L.Meļeņevska griezās Kalnciema pagasta pārvaldē ar lūgumu
nodot nomā apbūvēto L. Meļeņevskai bijušo patstāvīgā lietošanā piešķirto zemi
Kuģenieki, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, ar kopējo platību 2.8ha,
ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0034.(adrese: Bērzes iela 33, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads ).
4. 2011.gada 21.septembrī Kalnciema pagasta pārvalde nodeva nomā L.Meļeņevskai
zemi Kuģenieki, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, ar kopējo platību
2.8ha, ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0034.
5. Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi;
6. Pastāvīgā lietošanā piešķirto un neizpirkto neapbūvēto zemi lauku apvidos uz kuru
nav izmantotas zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011 pašvaldība ieskaita rezerves
zemes fondā.
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Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1. Punktu, likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otro prim (21) daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvētu lauku apvidus zemes vienību 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0033, uz kuru nav izmantotas nomas
pirmtiesības.
2. Atzīt par piekritīgu Jelgavas novada pašvaldībai Kalnciema pagasta pārvaldes
administratīvajā teritorijā un uz Jelgavas novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāmu apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0034
2.8ha platībā.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības kopplatība var tikt precizēta.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5. §
Par zemes vienības atdalīšanu (1. Veldres, Lielplatones p.; 2. Veceniņi, Līvbērzes p.)
(Edgars Turks)

1.
Izskatot Osvalda Madžuļa, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta***, 2011.gada
6.oktobra iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta 3.,4.punktiem, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’16.,1. punktiem, kā
arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13
,,Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Veldres”,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 002 0079, kas sastāv no 3
zemes vienībām ar kopējo platību 28.063 ha, zemes vienību 25.3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5460 002 0080.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 25.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0080
piešķirt nosaukumu ,,Grāvja-Veldres’’un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM
kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.
Izskatot Olgas Dzenišas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „Veceniņi”,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, 2011.gada 6.oktobra iesniegumu par zemes vienības
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, no nekustamā īpašuma „Veceniņi”, Līvbērzes pagastā
Jelgavas novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta 3.,4.punktu, kā arī Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars
Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze
Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Veceniņi”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5462 001 0004, kas sastāv no 2 zemes
vienībām, zemes vienību 1.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0005, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101),.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 1.9 ha platībā piešķirt nosaukumu’’Rudeņi’’.
3. Apbūvētai zemes vienībai 0.2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0004,
saglabāt esošo nekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Veceniņi’’ un zemes lietošanas mērķi
‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība’’.
4. Instrumentāli uzmērot, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas iela 19, Jelgavā LV-3001.

6. §
Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu (Reikuļi, Vircavas p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Jelgavas novada Vircavas pagasta pārvaldes 2011.gada 7.oktobra iesniegumu par
zemes gabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu,
pamatojoties uz, Nekustāmā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta trešo daļu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ 16.1.punktu un LR
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9., 2.10. punktu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,
Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atdalīt no Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala 18,3 ha platībā,
kadastra apzīmējums 5492 004 0086, kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas
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2.

3.

4.

5.

novadā, zemes vienības 0,06 ha un 0,18 ha platībā, izveidojot valsts kadastra
reģistrā atsevišķus nekustamos īpašumus.
Atdalītajai zemes vienībai 0,06 ha platībā un daudzdzīvokļu mājai uz tās,
piešķirt adresi „Reikuļi”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036, tajā
esošajām telpu grupām no 1 līdz 8 piešķirt adreses:
„Reikuļi” - 1, Vircavas pag. Jelgavas nov.;
„Reikuļi” - 2, Vircavas pag. Jelgavas nov.;
„Reikuļi” - 3, Vircavas pag. Jelgavas nov.;
„Reikuļi” - 4, Vircavas pag. Jelgavas nov.;
„Reikuļi” - 5, Vircavas pag. Jelgavas nov.;
„Reikuļi” - 6, Vircavas pag. Jelgavas nov.;
„Reikuļi” - 7, Vircavas pag. Jelgavas nov.;
„Reikuļi” - 8, Vircavas pag. Jelgavas nov.
Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701).
Atdalītajai zemes vienībai 0,18 ha platībā un daudzdzīvokļu mājai uz tās,
piešķirt adresi „Ceļa Reikuļi”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3036;
tajā esošajām telpu grupām no 1 līdz 2 piešķirt adreses:
„Ceļa Reikuļi”- 1, Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3036;
„Ceļa Reikuļi”- 2, Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3036.
Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0,05 ha - zeme vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei (NĪLM kods 0701) un 0,13 ha - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101).
Sadalītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 5492 004 0086, atlikušajai
platībai 18,06 ha, piešķirt nosaukumu „Reikulīši” un noteikt zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101), izveidojot valsts kadastra reģistrā atsevišķu nekustamo
īpašumu.
Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
7. §
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Pūpoliņi, Vilces p.; 2. Bērzbirzes,
Vilces p.; 3. Migaļu kapi, Vircavas p.; 4. Dreimaņi, Līvbērzes p.)
(Edgars Turks)
1.

Izskatot Vilces pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes vienības atdalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, 15.panta 3.,4.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
’’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība’’ 16.,17.punktiem, kā arī Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā nereģistrēta, Jelgavas novada pašvaldībai piekritīga
nekustāmā īpašuma „Pūpolu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5490 001 0186, kas sastāv no 2 zemes vienībām ar kopējo platību 12,9 ha,
zemes vienību 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0187, piešķirot
nosaukumu ,,Pūpoliņi” un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrējot kā atsevišķu īpašumu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0187 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot Agra Jaunzema, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada
6.oktobra iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta 3.,4.punktiem,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība’’16.,17. punktiem, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET
– nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Jaunpumpuri”,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 001 0001, kas sastāv no 3 zemes
vienībām ar kopējo platību 13,53 ha, zemes vienību 4,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0031, piešķirot nosaukumu ,,Bērzbirzes”.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0031 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV- 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.

Izskatot Vircavas pagasta pārvaldes 2011.gada 14.septembra iesniegumu Nr.VIR/314/11/352 par zemes gabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta trešo daļu,
Administratīvo teritoriju un neapdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
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Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atdalīt no Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Migaļu kapi”
9.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 5492 005 0042, kas atrodas Jelgavas novada
Vircavas pagastā, zemes vienības 3.8 ha platībā un 4.9 ha platībā, katru zemes
vienību izveidojot kā atsevišķu īpašumu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3.8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101) un
piešķirt nosaukumu „Mazmigaļas”.
3. Atdalītajai zemes vienībai 4.9 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā
lietošanas mērķa (NĪLM kods - 0501) un piešķirt nosaukumu „Smiltiņas”.
4. Zemes vienības „Migaļu kapi”, kadastra apzīmējums 5492 005 0042, paliekošajai
daļai 1.1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods – 0907).
5. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgava, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.

Izskatot Riharda Bulderberga, personas kods ***, Ivara Līdakas, personas kods ***,
Valda Līdakas, personas kods ***, Anitas Gaujeres, personas kods ***, Valdas Gaujeres,
personas kods ***, Jāņa Gaujera, personas kods ***, Daigas Šņores, personas kods **,
Diānas Līdakas, personas kods ***, pilnvarotās personas Valijas Līdakas, personas kods ***,
kura darbojas uz 2011.gada 22.septembrī Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Lūcijas
Kreiles aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.2724 reģistrētas Universālpilnvaras pamata,
2011.gada 3.oktobra iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta
3.,4.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība’’16.,17. punktiem, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Dreimaņi”,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462 010 0664, kas sastāv
no 6 zemes vienībām ar kopējo platību 29.6 ha, zemes vienību 20.8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0057, piešķirot nosaukumu
,,Upesdreimaņi”.
2. Plānotai atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai 20.8 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
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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. §
Par zemes vienību apvienošanu (Vircavas p.)
(Edgars Turks)

Izskatot LVM struktūrvienības „Nekustamie īpašumi” 2011.gada 21.septembra
iesniegumu Nr.4.1-1.2_06x3_150_11_960 par zemes vienības apvienošanu, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2., 18. un 23.3 punktu, kā arī Jelgavas
novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas
novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

Pievienot zemes vienībai 192,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0356,
zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0390, un zemes
vienību 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0400; apvienotās zemes
vienības kopplatība sastāda 198,9 ha.
Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0356, zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM kods 0201).

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 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.
9. §
Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Baloži, Elejas p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ”Ābelīte”, reģistrācijas
Nr.43603009505, valdes priekšsēdētāja Leonīda Kristapa Tolena iesniegumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0333 turpmākās lietošanas izbeigšanu, konstatēts
dabā, ka minētai zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz LR likuma „Publisko personas mantas atsavināšanas
likuma”1.panta vienpadsmito daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to no nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt zemes starpgabala statusu pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai 2.5 ha
platībā ”Baloži”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu
5448 006 0333.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
3. Lēmumu nosūtīt VZD ZR nodaļai Akadēmijas ielā 19, Jelgava, LV 3001.
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Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā, Jelgavas tiesu namā, atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
10. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Veckungi, Svētes p.)
(Edgars Turks)
Izskatot Jevgēnija Naumova, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** 2011.gada
16.septembra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
„Veckungi”, Svētes pag., Jelgavas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5482 002
0192, 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.punkta trešo daļu, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
23.septembra saistošiem noteikumiem Nr.13 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumiem”,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Mainīt nekustamā īpašuma „Veckungi”, Svētes pag., Jelgavas nov., kadastra
apzīmējums 5482 002 0192, zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves
(NĪLM kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods
0600).
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 iela 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.
11. §
Par nekustamo īpašumu „Lejas”, Līvbērzes pagastā
(Edgars Turks)

Izskatot VAS „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 31, Rīga,
2011.gada 4.oktobra vēstuli Nr.4.17/6881 par nekustamā īpašuma „Lejas”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, neprivatizēto daļu (dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2) nodošanu Jelgavas
novada pašvaldības īpašumā, apsekojot īpašumu, konstatēts:
- dzīvojamās mājas „Lejas” turpmākā uzturēšana prasīs lielus kapitālieguldījumus,
- visi dzīvokļi mājā ir izīrēti un pašvaldības brīvo dzīvokļu fonds nepalielināsies.
Pamatojoties uz augstākminēto un izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības
funkciju realizēšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324
„Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 3.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atteikties pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma „Lejas”, kadastra Nr.5462 010 0902,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, neprivatizētās daļas (dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2).
12. §
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Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Klūgas, Svētes p.)
(Edgars Turks)

Izvērtējot nekustamā īpašuma „Klūgas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
apzīmējums 5482 001 0134, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta
pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Klūgas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra apzīmējums 5482 001 0134, pārdodot to atklātā izsolē ar sākumcenu
400 LVL (četri simti latu).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Klūgas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra apzīmējums 5482 001 0134, izsoles noteikumus.
3. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
13. §
Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (1. Parka 26-11, Elejas p.; 2. Gaismas iela 3-25, Elejas p.)
(Edgars Turks)

1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Parka ielā 26-11, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām "14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,
Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt dzīvojamo telpu - vienistabas dzīvokli 34,8 m² platībā, kas atrodas Parka
ielā 26-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
dzīvojamās telpas novērtēšanu.
3. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.
Izskatot Mihaila Mullahmetova, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***,
2011.gada 28.marta iesniegumu par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas
Gaismas ielā 3-25, Elejas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”
I daļas 1.punkta 1.1.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvojamo telpu 55,2 m2 platībā, kas
atrodas Gaismas ielā 3-25, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
veikt īpašuma novērtēšanu.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Jelgavas tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
14. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. V.Remarčuka, Līvbērzes p.; 2. R.Bitauts, Lielplatones p.; 3.
Līgotnes 1-12, Glūdas p.)
(Edgars Turks)
1.

Izskatot Veras Remarčukas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** 2011.gada
26.septembra iesniegumu par istabas izīrēšanu sociālajā dzīvoklī Jelgavas ielā 6a-13,
Līvbērzē, ņemot vērā Līvbērzes pagasta pārvaldē esošo informāciju un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 6.panta pirmo daļu un 14.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis
Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris
Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt Verai Remarčukai, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo istabu 7,8 m² platībā
pašvaldības sociālajā dzīvoklī Jelgavas ielā 6A-13, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, nosakot īres un komunālo pakalpojumu maksu 20,00 Ls mēnesī.
2. Noteikt, ka faktiskās īres maksas un faktiski saņemto komunālo pakalpojumu
izmaksu summas un šā lēmuma 1.punktā noteikto maksājumu starpību sedz
Līvbērzes pagasta pārvalde.
3. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot Renāta Bitauta, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta***, 2011.gada
5.oktobrī saņemto iesniegumu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu un Jelgavas novada domes
2011. gada 24. maija lēmumu „Par īres maksu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās
telpās’’ (protokols Nr. 5 12.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Izīrēt Renātam Bitautam, personas kods ***, dzīvojamo telpu „Centrs16”- 2,
Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kopējā platība 25,8m2, līdz
2011.gada 31.decembrim, nosakot īres maksu Ls 0.0525 par 1 m2 mēnesī (kas sastāv
no dzīvojamās telpas apsaimniekošanas maksas Ls 0.05, peļņas Ls 0.0025 un
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksas Ls 0.00).
2. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu.
3.

Izskatot Elitas Kumpiņas, personas kods ***, 2011.gada 5.oktobra iesniegumu
Nr.GLU3/-19/11/55 par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. un 6.pantu un saskaņā ar
Jelgavas novada domes 2011.gada 24.maija lēmumu Nr.12 „Par īres maksu pašvaldības
īpašumā esošajās dzīvojamās telpās”1. un 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izīrēt Elitai Kumpiņai, personas kods ***, dzīvojamo platību (dzīvokli)
,,Līgotnēs” 1-12 (1 istaba, kopējā platība 25,00 m2) Glūdā, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, nosakot īres maksu Ls 0,5765 par m2 mēnesī, kas sastāv no
dzīvokļa apsaimniekošanas maksas Ls 0,13 par m² mēnesī, peļņas no dzīvokļa
apsaimniekošanas maksas Ls 0,0065 par m² mēnesī un dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas Ls 0,44 par m² mēnesī.
2. Uzdot SIA „Jelgavas novada KU” vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
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 dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (Stadiona iela 6, Kalnciema p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Tatjanas Daņilovas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta***, 2011.gada
12.oktobra iesniegumu par viendzīvokļa mājas Stadiona ielā 6, Kalnciemā, nodošanu
privatizācijai,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 8.1 panta otro daļu, 74.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Nodot privatizācijai viendzīvokļa dzīvojamo māju Stadiona ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

16. §
Par iemitināšanu dzīvojamā telpā (L.Talce, Līvbērzes p.)
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(Edgars Turks)

Izskatot Laijas Talces, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada 6.oktobra iesniegumu par
atļauju iemitināties dzīvoklī „Griezes”-6, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, un Mārtiņa
Zubova, deklarētā dzīvesvieta „Griezes”-6, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, iesniegumu
par piekrišanu iemitināt dzīvoklī L.Talci, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
9.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut iemitināt dzīvoklī Nr.6 „Griezes” Laiju Talci, deklarētā dzīvesvieta ***
2. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājam veikt grozījumus ar Mārtiņu Zubovu
noslēgtajā īres līgumā.
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.
17. §
Par nedzīvojamo telpu nomu (Vilces p.)
(Edgars Turks)

Izskatot biedrības ‘Vilces attīstības centrs” 2011.gada 10. oktobra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt visas Austrumu iela 5 – 9 telpas biedrības darbības nodrošināšanai un
projekta ieviešanai – „Sadzīves pakalpojumu pieejamība Vilces pagasta iedzīvotājiem”,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai "Vilces attīstības centrs", reģistrācijas Nr.40008114762,
juridiskā adrese „Ziedkalnes 1”- 6, Mūrmuiža, Vilces pagasts, Jelgavas
novads, LV-3026, visu telpu grupu Austrumu ielā 5-9 ar kopējo platību 67,2
m2 .
2. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai veikt grozījumus 2011.gada 3.janvārī
noslēgtajā nedzīvojamās telpas nomas līgumā Nr. VIL/001N.
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.
18. §
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (I.Repiņecs, Valgundes p.)
(Edgars Turks)

Izskatot Judītes Repiņecas, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada 18.augusta
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ivanam Repiņecam,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
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Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Anulēt ziņas par Ivanam Repiņecam, personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu
„Dimanti”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
Saskaņa ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šī lēmuma apstrīdēšana
un pārsūdzēšana neaptur darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
19. §
Par Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmuma „Par Jelgavas novada teritorijas
plānojuma 2011. – 2023. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.9 28.§)
atcelšanu
(Edgars Turks)

Konstatējot neprecizitāti Jelgavas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumuNr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2. punktu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs,
Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks,
Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atcelt Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmumu „Par Jelgavas novada
teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols
Nr.9 28.§).
2. Veikt nepieciešamās tehniskās precizitātes Jelgavas novada teritorijas plānojuma
grafiskajā daļā.
3. Sagatavot Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam gala redakciju.
20. §
Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu
( Edgars Turks)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR
–15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars
Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis
Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.

Apstiprināt Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam galīgo
redakciju.
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2.
3.

Iesniegt Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.- 2023.gadam galīgo redakciju
Zemgales plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
Ievietot informāciju laikrakstā „Jelgavas novada ziņas” un mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv par iespēju no 2011.gada 31.oktobra līdz 21.novembrim
iepazīties ar Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam galīgo
redakciju un sniegt atsauksmes.

21. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 13.oktobra rīkojuma Nr.3-8/370 „Par
A.Zeimula atbrīvošanu no Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja amata” apstiprināšanu
(Edgars Turks, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Ziedonis Caune)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un
Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Zeimula 2011.gada 11.oktobra iesniegumu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,
Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 13.oktobra rīkojumu
Nr.3-8/370 „Par A.Zeimula atbrīvošanu no Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja amata”.
22. §
Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 26.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas
novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” izdošanu
( Līga Lonerte, Sandra Kalvāne)

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs
Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis
Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET
– nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi 26.01.2011.saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
23. §
Par izmaiņām centrālās administrācijas Kultūras nodaļas amatu sarakstā
(Līga Lonerte)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu un centrālās
administrācijas Kultūras nodaļas vadītājas Dz.Zimaišas 2011.gada 5.oktobra iesniegumu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,
Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,
Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Aigars Strupulis), nolemj:
1. Veikt izmaiņas centrālās administrācijas Kultūras nodaļas amatu sarakstā:
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1.1. izveidot amatu „kultūras pasākumu organizators” ar likmi 0,3 un mēnešalgu Ls 201,apmērā (mēnešalga par pilnu likmi – Ls 670,-);
1.2. izveidot amatu „skaņu operators” ar likmi 0,3 un mēnešalgu Ls 150,- apmērā
(mēnešalga par pilni likmi – Ls 500,-).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Kancelejai.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 2.janvāri.
24. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (Elejas Kamene)
(Līga Lonerte)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels,
Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,
Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 1000,00 (viens tūkstotis latu un 00 santīmu)
biedrībai „Elejas Kamene” projektam „Sporta aprīkojuma iegāde, aktivitāšu
dažādošanai”, kas tiks finansēts Lauku attīstības programmas (2007.2013.gads) „Leader” pieejas īstenošana - 413.pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas LVL 10000,00
(Desmit tūkstoši lati un 00 santīmi).
2. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 388,59 (Trīs simti astoņdesmit astoņi latus un 88
santīmus) biedrībai „ Vilces attīstības centrs” projektam ”Sadzīves
pakalpojumu pieejamība Vilces pagasta iedzīvotājiem” realizācijai, kas tiks
finansēts Lauku attīstības programmas (2007.-2013.gads) „Leader” pieejas
īstenošana - 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas LVL 3885,84 (Trīs tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit pieci lati un 84 santīmi).
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

25. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā „Par Jelgavas novada
pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.8 1.§)
(Aija Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likumu „Valsts
apbalvojumu likums”, Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā dibināmi valsts
institūciju un pašvaldību apbalvojumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
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Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus ar Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumu
(protokols Nr.8, 1.§ 1.punkts) apstiprinātajā Apbalvošanas komisijas sastāvā:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva SANDRU VINIARSKU, domes deputāti;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā LĪGU LONERTI, Finanšu nodaļas vadītājas
vietnieci, domes deputāti.
2. Izdarīt grozījumus ar Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumu
(protokols Nr.8. 1.§ 3.punkts) apstiprinātajā Jelgavas novada pašvaldības
Apbalvošanas komisijas nolikumā:
2.1. papildināt 2.3. punktu ar tekstu „: Ja ierosinājumu Kancelejā iesniedz
personu grupa
(ne mazāk kā 5 (pieci) Jelgavas novada iedzīvotāji), iesniegumā norāda:
 katras iesniedzējas personas vārdu, uzvārdu;
 parakstu;
 personas kodu.”
2.2. papildināt nolikumu ar : 5.punktu šādā redakcijā : „5. APBALVOJUMU
PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
5.1. Pieņemot lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu, jāvērtē:
 pilsoniskā aktivitāte;
 novada tradīciju radīšana un kopšana;
 ieguldījums novada izpētē un apzināšanā;
 novada kultūrvides kopšana;
 jaunu darba vietu radīšana, ieguldījums novada attīstībā;
 novada tēla veidošana;
 profesionālā meistarība;
 ilggadīgs un panākumiem bagāts darbs Jelgavas novadā;
 ieguldījums Jelgavas novada popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;
 mūža ieguldījums un īpaši nopelni Jelgavas novadā;
 varonība ekstremālās situācijās.”
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejai.
26. §
Par saistošo noteikumu Nr.13 "Par Jelgavas novada pašvaldības simboliku" izdošanu
(Aija Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7.punktu, 43. panta
pirmās daļas 13. punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9.
punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 322 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 22.punktu, lai veidotu vienotu Jelgavas novada simbolikas
izmantošanas kārtību un vienotu nodevu iekasēšanas kārtību par Jelgavas novada simbolikas
izmantošanu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Izdot saistošos noteikumus Nr.13 „Par Jelgavas novada pašvaldības
simboliku”.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldības
lietu ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Jelgavas novada ziņas”, izlikt
redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ievietot Jelgavas novada
pašvaldības mājas lapā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejai.
27. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (J.Pliučs, Platones p.)
(Aija Tračuma)

Izskatot Jāņa Pliuča, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ****, faktiski dzīvo
***, 2011.gada 30.marta iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu sakarā ar pilngadību
un aizbildnības izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas, 3.punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta
pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izīrēt Jānim Pliučam, personas kods ***, dzīvojamo telpu (dzīvokli) „Dimanti”- 6,
Platones pagastā, Jelgavas novadā, kopējā platība
34,80 m2, nosakot īres maksu Ls
0,0525 (tajā skaitā peļņas daļa - 5%) par m2 mēnesī un apsaimniekošanas maksu Ls
0,115 par m2 mēnesī.
2. Īres līgumu noslēgt sākot ar 2011.gada 1.novembri uz vienu gadu.
3. Uzdot Platones 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.
28. §
Par dzīvojamo telpu maiņu (N.Cvetkovs, Kalnciema p.)
(Aija Tračuma)

Izskatot Nikolaja Cvetkova, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ** , 2011.gada
13.septembra iesniegumu par dzīvojamās platības maiņu pret labiekārtotu, pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta pirmās daļas 1.punkta
b.apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta trešo daļu un Kalnciema pilsētas ar
lauku teritoriju domes saistošo noteikumu Nr.3 „Personu reģistrācijas noteikumi telpu
(dzīvokļu) izīrēšanas jautājumu risināšanai Kalnciema pilsētā ar lauku teritoriju” 3.3. un 3.4.
punktiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Atļaut Nikolajam Cvetkovam, personas kods ***, apmainīt dzīvojamo telpu –
divistabu dzīvokli ar pazeminātu labiekārtotības līmeni (kopējā platība 46.90 m2)
Lielupes ielā 39, dz.4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, pret
dzīvojamo platību – labiekārtotu vienistabas dzīvokli (kopējā platība 26.99 m2)
Draudzības ielā 13, dz.20, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt īres maksu Ls 0.2965 par 1 m2 mēnesī (kas sastāv no dzīvojamās telpas
īres maksas Ls 0.13, peļņas Ls 0.0065 un dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
maksas Ls 0.16 par 1 m2 mēnesī), īres līgumu noslēgt uz 1 gadu.
3. Uzdot SIA „Kalnciema Nami” vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
29. §
Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
(Aija Tračuma, Edgars Turks, Aldis Jēgeris)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2011.gada 28.septembra lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis
Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte
Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu.

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
30. §
Par zemes vienības atdalīšanu (1. Parka iela 1, Glūdas p.; 2. Zemzari, Zaļenieku p.)
(Daiga Branta)
1.

Izskatot Aļņa Slokas, deklarētā dzīves vieta *** 2011.gada 27.septembra iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, 15.panta 3.,4.punktiem, 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" 16.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs,
Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Parka iela 1”, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no 3 zemes vienībām 2.042 ha kopplatībā ar kadastra
Nr.5452 004 0201:
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1.1. zemes vienību 0.916 ha platībā, piešķirot nosaukumu „Kristiāni”, noteikt
zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101);
1.2. zemes vienību 0.88 ha platībā, piešķirot nosaukumu „Helviji”, noteikt
zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).
2. Apbūvētajai zemes vienībai 0.246 ha platībā (kadastra apzīmējums 5452 004
0201) saglabāt esošo nekustamā īpašuma nosaukumu „Parka iela 1” un zemes
lietošanas mērķi- ”individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods
0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.

Izskatot Ulda Ziediņa, personas kods ***, 2011.gada 21.oktobrī Jelgavas novada
pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 15.panta
3.,4.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ’’Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība’’16.,17. punktiem, kā arī Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 ,,Par Jelgavas novada teritorijas
plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Zemzari”, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5496 005 0020, kas sastāv no 3 zemes
vienībām ar kopējo platību 64.18 ha, neapbūvētu zemes vienību 9.5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5496 006 0045, piešķirot nosaukumu ,,Mazbērzi”.
2. Atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai 9.5 ha platībā, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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.
31. §
Par adreses piešķiršanu (Vārpas, Elejas p.)
(Leonīds Koindži-Ogli)

Izskatot zemnieku saimniecības „Vārpas”, reģistrācijas Nr.433601019443
īpašnieka Augusta Dumpja 2011.gada 20.oktobra iesniegumu par adreses piešķiršanu
nedzīvojamai ēkai, kas atrodas Elejas pagastā, Jelgavas novadā uz zemes vienības ar kadastra
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apzīmējumu 54480040035, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmās noteikumi” 2.9., 12. un 28.punktu un būvprojektu, ko 2010.gada
13.decembrī akceptējusi Jelgavas novada būvvalde (Nr.125/2010), lai nodrošinātu reģistrāciju
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un nekustāmā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt adresi ”Vārpas”, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023,
saimnieciskai darbībai paredzētajai ēkai - pagrabs, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 54480040035, atbilstoši pievienotajai
skicei.
2. Lēmumu nosūtīt VZD ZR nodaļai Akadēmijas ielā 19, Jelgava, LV 3001.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā, Jelgavas tiesu namā, atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
32. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Priekūnas, Svētes p.)
(Daiga Branta, A.Strupulis)

Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas Nr.40003783960, zemes
ierīkotājas Vaivas Laimītes (sertifikāta Nr.AA000000065) 2011.gada 17.oktobrī izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Priekūnas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5482 002 0088 sadalei un 2011.gada 21.oktbrī Jelgavas novada pašvaldībā
saņemto Silvas Jēgeres (deklarētā dzīvesvieta ‘’Priekūnas’’ Svētes pag., Jelgavas nov.)
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta 1.daļas 1.punktu, 15.panta 3.,4.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.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 2011.gada 17.oktobra lēmumu Nr.247/2011 ‘’Par zemes ierīcības projekta
akceptēšanu’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija
Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,
Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas Nr.40003783960, zemes
ierīkotājas Vaivas Laimītes (sertifikāta Nr.AA000000065) 2011.gada 17.oktobrī
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Priekūnas”, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5482 002 0088, zemes vienības 53.6 ha platībā
sadalei.
2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai 25.1 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2)
piešķirt nosaukumu ‘’Riekstiņi’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
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3. Plānotajām zemes vienībām 21.0 ha (zemes ierīcības projektā Nr.1) un 7.5 ha platībā
(zemes ierīcības projektā Nr.3), saglabāt esošo nekustamā īpašuma nosaukumu
‘’Priekūnas’’ 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.
33. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
(Edgars Turks)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 25.oktobra
iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Vitālijs Jakovels, Jānis Kapcjuhs, Aivars Naglis,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Juris Lavenieks, Uldis Reinbergs,
Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ziedonis Caune
nebalso, nolemj:
1. Piešķirt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu 4 kalendāra dienas no 2011.gada 28.oktobra līdz
31.oktobrim (ieskaitot) par darba gadu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada
30.jūnijam.
2. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Edgaram Turkam Jelgavas
novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja Z.Caunes ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2011.gada 28.oktobra līdz
31.oktobrim (ieskaitot).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada pašvaldības Kancelejai.

Sēde slēgta plkst.14.40.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs
Protokolēja

Z.Caune

L.Zaremba
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