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Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Laila Čima, Aldis Jēgeris, Dzintars Lagzdiņš, Dace
Kaņepone, Jānis Erno, Aivars Kokins, Vineta Ģenderte, Haralds Dauginovičs, Līga Lonerte,
karīna Voitkāne, Ilze Āna, Edgars Grīnofs, Maija Lasmaane, Leonīds Koindži-Ogli, Ruta
Medne, Dainis Keidāns, Rita Borščevska, Aija Udalova, Ojārs Briedis, Vladislavs Beitāns,
Antra Alksne, Modris Žeivots, Līga Rozenbaha, Kristīne Beitāne, Vladislavs Pogožeļskis,
Silvija Zīberte, Ginta Avotiņa, Vaiva Laimīte, Ingrīda Baumane, Dzintra Zimaiša, Armands

Fridrihsons, Beāta Cirmane, Silva Jēgere, Andris Ziemelis, Solveiga Alksne, Ilze Brakmane,
Aigars Krastiņš, Anda Duge, Laura Griestiņa (praktikante Attīstības nodaļā).
Sēdes vadītājs informē par darba kārtību ar priekšlikumu izņemt 16.punktu (Par saistošo
noteikumu Nr.5 izdošanu), atliekot to uz nākamo sēdi, un aicina apstiprināt darba kārtību.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta
Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – (1 Kārlis Rimša), nolemj: sēdes vadītāja priekšlikumu atbalstīt.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Elejas p.;
Kalnciema p.; 4. Daugmales, Valgundes p.)

2. Jelgavas 22; 3. Draudzības 14,

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu (Lakstīgalu, Upeņu ielas,
Jaunsvirlaukas p.)
3. Par zemes vienības sadalīšanu (1. Tīreļi, Zaļenieku p.; 2. Straumes iela, Svētes p.)
4. Par zemes vienības daļas nomu ar apbūves tiesībām (Tērces, Vilces p.)
5. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Kārniņi, Jaunsvirlaukas p.; 2.
Dzirnieki, Jaunsvirlaukas p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu (Brieži-4, Līvbērzes p.)
7. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1. Bičuļi 1-1, Zaļenieku p.; 2. Sidrabītes-6, Lielplatones p.)
8. Par pasākuma Pirtnieku festivāls 2015 nolikuma apstiprināšanu
9. Par biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
10. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa "Mēs savai videi - 2015" rīkošanas
nolikuma apstiprināšanu
11. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Zariņš un Lejnieks"
12. Par dalību projektā "Proti un dari"
13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija” realizācijai
14. Par grozījumiem 2014.gada 28.maija lēmumā (protokols Nr. 6
novada attīstības programmu 2015. – 2020”

3.§) „Par Jelgavas

15. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumā "Par meža
ieaudzēšanu"
16. Par Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu
17. Par SIA „Jelgavas novada KU” 2014.gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta
revidenta iecelšanu
18. Par Kultūras pārvaldes nolikumu
19. Par Izglītības pārvaldes nolikumu
20. Par Sporta centra nolikuma apstiprināšanu
21. Par Staļģenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
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22. Par grozījumiem pagasta pārvaldes nolikumā (1.Elejas p.; 2.Glūdas p.; 3.Jaunsvirlaukas p.;
4.Kalnciema p.; 5.Lielplatones p.; 6.Līvbērzes p.; 7.Platones p.; 8.Sesavas p.; 9.Svētes p.;
10.Valgundes p.; 11. Vilces p.; 12.Vircavas p.; 13.Zaļenieku p.)
23. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nolikumā
24. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumā
25. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
26. Par grozījumiem Centrālās administrācijas amatu sarakstā
27. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 26.marta lēmumā (protokols Nr.3,
17.§) „Par maksas pakalpojumu noteikšanu”
28. Par Andra Stašāna atbrīvošanu no Sesavas pamatskolas direktora amata
29. Par Jelgavas novada Vircavas pagasta bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra
likvidēšanu
30. Par Jelgavas novada Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra likvidēšanu
31. Par uzturmaksas parāda dzēšanu mirušai personai
32. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem
33. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu (Platones p.)
34. Par juridisko pakalpojumu sniegšanas veida Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām”
izvērtēšanu
35. Par iepirkuma ,,Juridisko pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada pašvaldības
vajadzībām” apturēšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Jelgavas novada
domes priekšsēdētājam Z.Caunem

Ivars Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums pielikumā).
Jautājumus ziņotājam uzdod:
Deputāts Kārlis Rimša pateicas par iespēju iepazīties ar ziņojumu pirms domes sēdes un
aicina rast iespēju savlaicīgi (līdz domes sēdei) uzdot jautājumus; juridisko pakalpojumu
iepirkuma sakarā (dzirdējis, ka ir pārsūdzība par Iepirkumu biroja lēmumu) jautā, kurš maksās
ar pārsūdzību saistītos izdevumus, jo var apgalvot, ka pašvaldība būs zaudētāja.
Ivars Romānovs atbild, ka pārsūdzība vēl nav iesniegta, bet, tiks iesniegta (noslēgts līgums ar
Kārkliņa juridisko biroju).
Deputāte Irina Dolgova: par pašvaldības autoparka atjaunošanu – lai nolikumā tiktu iekļauta
norma, ka iepirkumā piedalās dīleri, lai nepiedalās visi pārdevēji, un pašvaldība neizšķiež
naudu.
Ivars Romānovs atbild, ka darba grupa ņem vērā visus priekšlikumus.
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1. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Elejas p.; 2. Jelgavas 22; 3. Draudzības 14,
Kalnciema p.; 4. Daugmales, Valgundes p.)
(Ilze Vītola, Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Aigars Strupulis, Lilita Leoho, Līga Lonerte, Dainis
Keidāns)
Deputāte Irina
priekšlikumus:

Dolgova dokumentu vadības sistēmā ir iesniegusi trīs rakstiskus

1.
Piedāvāju, jebkura jautājuma sākotnējā izlemšanā, kas saistīts ar nekustāmā īpašuma izsolē
pārdošanu, iesaistīt vietējus iedzīvotājus, kuriem būtu iespēja noteiktā laikā, termiņā un
kārtībā izteikt savu viedokli un/vai sniegt priekšlikumus potenciāli izsolāmā objekta "likteņa"
izlemšanā, tādējādi iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā s aktivitātēs un radot cilvēkos atbildību
par pieņemamo lēmumu. Piedāvāju izveidot speciālu sadaļu mājas lapā, kur šos priekšlikumus
sniegt. Pēc shēmas – potenciāli izsolāmais objekts –iedzīvotāju priekšlikumi.
2.
Neakceptēt Kalnciema pagasta īpašumu: 2)Draudzības iela 14 pārdošanu izsolē, jo šī ēkā
atrodas ~10 metrus daudzstāvu apdzīvotās tuvākās mājas ēku masīvā, un būtu izmantojama
pagasta doktorāta vajadzībām. Pašreiz doktorāts atrodas Kalnciema SARC ēkā un aizņem
vietu, kur varētu izveidot, pieprasītās, jaunas gultas vietas SARC vajadzībām, tādējādi
palielināt JND budžetu. Protams, ka vajadzīgas finanses, tādēļ šo objektu var iekļaut attīstības
plānā. Vietējo iedzīvotāju mutvārdu atbalsts ir saņemts. Turklāt, teritorijas plānojuma sab.
sapulcē 13. gada rudenī, šo objektu pārrunās rosināts attīstīt par sabiedriskās atpūtas vietu, par
ēkas pārdošanu negāja ne runa.
3.
Neakceptēt Kalnciema pagasta īpašumu: 1) Jelgavas iela 22 pārdošanu izsolē, jo šī ēka
atrodas ~20m no publiska stadiona un JND sporta bāzes un šī vieta/ēka būtu izmantojama
moderna sporta kompleksa izveidei (piem. sporta viesnīcai, stāvvietai u.c. sporta dzīves
vajadzībām. Kalnciema sportisti ir pierādījuši sevi kā cienījami un pašreiz ir līderi novada
sporta kopvērtējumā, tādēļ būtu jāņem vērā viņu intereses, kas saistītas ar šo ēku/vietas
potenciālo izmantošanu. Protams, ka vajadzīgas finanses, tādēļ šo objektu var iekļaut
attīstības plānā. Vietējo iedzīvotāju mutvārdu atbalsts ir saņemts.
Sēdes vadītājs, saskaņā ar deputātes Irinas Dolgovas lūgumu, aicina deputātus balsot par
priekšlikumiem:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša), PRET – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), ATTURAS – nav, nolemj: 1.priekšlikumu
noraidīt.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Modris Jansons, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša), PRET – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova), ATTURAS – 2 (Madars Lasmanis, Anita Klupša), nolemj: 2.priekšlikumu
noraidīt.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša), PRET – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
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Oskars Cīrulis), ATTURAS – 2 (Anita Klupša, N.Hohlova),
noraidīt.

nolemj: 3.priekšlikumu

1.
Izskatot V. P. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2015.gada 23.martā
ar Nr.ELE/3-19.1/14/409-P ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu - zemes vienību 1,0 ha platībā (kadastra apzīmējums 5448 005 0035), kas atrodas
Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.

2.
3.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro un otro prim daļu, pēc zemes lietošanas
tiesību izbeigšanas ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums starp Jelgavas novada
pašvaldību un V. P. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5448 005 0035 iznomāšanu.
Jelgavas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
5448 005 0035 nav reģistrētas zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 44.panta septīto daļu un Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Inta
Savicka, Irina Dolgova), ATTURAS – 2 (Madars Lasmanis, Anita Klupša), nolemj:
1. 6 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 1,0 ha platībā (kadastra apzīmējums 5448
005 0035), kas atrodas Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 5448 005 0035 – 1,0 ha platībā.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Zemes vienības uzmērīšanas rezultātā platība var tikt precizēta.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
2.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra
Nr.54110010065, Jelgavas iela 22, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,7763 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010065
un divstāvu ēkas (atpūtas un mācību centrs) ar kadastra apzīmējumu 54110010065001, ar
kopējo platību 1404.1m2, tehnisko stāvokli (pamatojums 2014.gada 15.aprīļa Būvvaldes
„Atzinums Nr.44 par būves pārbaudi”) un nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām "14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu
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un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Inta
Savicka, Irina Dolgova), ATTURAS – 2 (Madars Lasmanis, Anita Klupša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Jelgavas iela 22 ar kadastra Nr.54110010065, kas
sastāv no zemes vienības 0,7763 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010065 un
divstāvu ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010065001, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra
Nr.54110010013, Draudzības iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,6427 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010013
un ēkas (skola) ar kadastra apzīmējumu 54110010013001, ar kopējo platību 1091.7m2,
tehnisko stāvokli (pamatojums 2014.gada 15.aprīļa Būvvaldes „Atzinums Nr.42 par būves
pārbaudi”) un nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām "14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Inta Savicka, Irina Dolgova),
ATTURAS – 2 (Madars Lasmanis, Anita Klupša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Draudzības iela 14 ar kadastra Nr.54110010013,
kas sastāv no zemes vienības 0,6427 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54110010013 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010013001, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4.
Izskatot S. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2015.gada 9.aprīļa
iesniegumu, reģistrācijas Nr. VAL/3-19.1/15/478-J ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0252 „Daugmales” Valgundes
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro un otro prim daļu, 2007.gada 5.aprīlī
starp Valgundes novada domi un S. J. ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0252 – 1,0 ha platībā,
iznomāšanu.
2. Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2011.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols
Nr.4, 10.§) „Par zemes piekritību”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0252
– 1,0 ha platībā, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ir Jelgavas novada pašvaldībai
piekritīgā zeme.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
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pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 44.panta septīto daļu un Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Inta
Savicka, Irina Dolgova), ATTURAS – 2 (Madars Lasmanis, Anita Klupša), nolemj:
1. 6 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
nekustamā īpašuma „Daugmales” (kadastra Nr.5486 004 0252), sastāvā esošu
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0252 – 1,0 ha
platībā.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu nekustamā īpašuma „Daugmales” (kadastra
Nr.5486 004 0252), sastāvā esošu pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 5486 004 0252 – 1,0 ha platībā.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu
ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
2. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu (Lakstīgalu, Upeņu ielas,
Jaunsvirlaukas p.)
(Ilze Vītola)
Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada, Jaunsvirlaukas pagasta,
Mežciemā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta 1. un 2.daļu,
15.panta 1. un 2.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.,17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra
noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2.,11.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome atklāti balsojot: PAR –15
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atdalīt no zemesgrāmatā nereģistrēta pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.5456 001 0112 „Lakstīgalu iela”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
7

2.
3.
4.
5.
6.

7.

kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 2,39 ha, zemes vienību 2,19 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0112.
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0112 izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu „Mežciems-Kārniņi”.
Noteikt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0230 esošam
infrastruktūras objektam Lakstīgalu iela.
Noteikt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0223 esošam
infrastruktūras objektam Upeņu iela.
Veikt grozījumus Jaunsvirlaukas pagasta ceļu un ielu sarakstā, saskaņojot ar Valsts zemes
dienestu un valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts ceļi”.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101):
6.1. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 002 0223 „Upeņu iela” sastāvā esošai zemes
vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0223;
6.2. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0112 „Lakstīgalu iela” sastāvā esošai
zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0230;
6.3. Nekustamā īpašuma „Mežciems-Kārniņi” sastāvā esošai zemes vienībai 2,19 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0112.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. §
Par zemes vienības sadalīšanu (1. Tīreļi, Zaļenieku p.; 2. Straumes iela, Svētes p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot Zaļenieku pagasta pārvaldes ierosinājumu veikt zemesgrāmatā reģistrēta,
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Tīreļi”, ar kadastra Nr.5496 004 0227, sastāvā
esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0227 sadalīšanu, un ņemot vērā
Jelgavas novada domes 2004.gada 24.septembra lēmumu (protokols Nr.11, 5.§) „Par Jelgavas
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu”, pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, 9.panta 1.daļas 1.punktu, 15.panta 1.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte
Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita
Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piederošu zemesgrāmatā reģistrētu nekustamā īpašuma
„Tīreļi” ar kadastra Nr.5496 004 0227, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0227 platībā 58,50 ha, kas atrodas Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā 2 (divās) zemes vienībās, izstrādājot zemes ierīcības projektu atbilstoši
pievienotajai skicei.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0227 atdalīt zemes vienību
45,0 ha platībā un izveidot pastāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Tīreļu
lauks”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101).
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3. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
2.
Izskatot A. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
10.martā ar Nr.JNP/3-19.1/15/346-S ar lūgumu nodalīt funkcionālo platību ēkas ar kadastra
apzīmējumu 54820050509008 uzturēšanai un mantojuma tiesību sakārtošanai, izskatot lietas
materiālus konstatēts:
1. Uz pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820050509 atrodas sešas
saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumiem 54820050509004, 54820050509005,
54820050509006, 54820050509007, 54820050509008, 54820050509010 un garāža ar
kadastra apzīmējumu 54820050509009, kurām funkcionālā platība nav nodalīta un kā
adresācijas objekti nav identificēti. Saimniecības ēkas, pamatojoties uz likuma „Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, par attiecīgām paju daļām
nodotas īpašumā privātpersonām;
2. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta sestā daļa
nosaka, ja privatizējamais objekts pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā
esošas zemes, uz kuras atrodas arī ēkas, kas nav privatizējamas šajā likumā noteiktajā kārtībā,
šī zeme var tikt sadalīta, ievērojot normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteikumus;
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54.panta pirmā
daļa nosaka, ka zemes gabala īpašniekam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar
privatizētā objekta īpašnieku. Zemes nomas līgumu slēdz par tā zemes gabala lietošanu, ko
pašvaldības dome noteikusi kā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu;
4. Ar 2009.gada 30.decembra Jelgavas novada domes lēmumu (protokols Nr.11 20.§)
„Par ēkas uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un adreses piešķiršanu” garāžas ar
kadastra apzīmējumu 54820050509009 uzturēšanai noteikts zemes gabals 1080m2 platībā un
piešķirta adrese Straumes iela 6, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3028.
Ņemot vērā augstāk minēto, nepieciešams veikt zemesgrāmatā nereģistrētas,
pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820050509, kas atrodas
Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, sadalīšanu. Pamatojoties uz likuma „Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta sesto daļu, 54.panta pirmo daļu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9., 2.10., 8., 11., 21.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 16.1., 18. punktu, Jelgavas novada, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars
Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piekritīgu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību ar
kopējo platību 5,0 ha ar kadastra apzīmējumu 54820050509, kas atrodas
Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, 12(divpadsmit) zemes vienībās
atbilstoši pievienotajai skicei.
2. Zemes vienību 0,16 ha platībā (skicē ar Nr.1) izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu, piešķirot nosaukumu „Mazā Straumes iela”.
3. Noteikt ielas statusu Jēkabnieku ciema teritorijā uz zemes vienības 0,16ha
platībā infrastruktūras objektam Mazā Straumes iela.
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4. Veikt grozījumus Svētes pagasta ceļu un ielu sarakstā, saskaņojot ar Valsts
zemes dienestu un valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts ceļi”.
5. No zemes vienības 3,55ha platībā (skicē ar Nr.12), zemes vienības 0,04 ha
platībā (skicē ar Nr.2), zemes vienības 0,09ha platībā (skicē ar Nr.3), zemes
vienības 0,13 ha platībā (skicē ar Nr.4), zemes vienības 0,28 ha platībā (skicē ar
Nr.5), izveidot patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Mazā
Straumes iela 6”.
6. Zemes vienībai 3,55ha platībā (skicē ar Nr.12) un būvei ar kadastra apzīmējumu
54820050509010 piešķirt adresi: „Mazā Straumes iela 6, Jēkabnieki, Svētes
pag., Jelgavas nov.”
7. Zemes vienību 0,13ha platībā (skicē ar Nr.6) izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu, piešķirot nosaukumu „Straumes iela 16”. Zemes vienībai 0,13ha
platībā un būvei ar kadastra apzīmējumu 54820050509009 mainīt adresi: no
„Straumes iela 6, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov.” uz „Straumes iela 16,
Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov.”
8. Zemes vienību 0,12ha platībā (skicē ar Nr.7) izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu, piešķirot nosaukumu „Straumes iela 18”. Zemes vienībai 0,12ha
platībā un būvei ar kadastra apzīmējumu 54820050509008 piešķirt adresi:
„Straumes iela 18, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov.”
9. Zemes vienību 0,12ha platībā ( skicē ar Nr.8) izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu, piešķirot nosaukumu „Straumes iela 20”. Zemes vienībai 0,12ha
platībā un būvei ar kadastra apzīmējumu 54820050509007 piešķirt adresi
„Straumes iela 20, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov.”
10. Zemes vienību 0,12ha platībā ( skicē ar Nr.9) izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu, piešķirot nosaukumu „Straumes iela 22”. Zemes vienībai 0,12ha
platībā un būvei ar kadastra apzīmējumu 54820050509005 piešķirt adresi
„Straumes iela 22, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov.”
11. Zemes vienību 0,17ha platībā ( skicē ar Nr.10) izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu, piešķirot nosaukumu „Straumes iela 24”. Zemes vienībai 0,17ha
platībā un būvei ar kadastra apzīmējumu 54820050509004 piešķirt adresi
„Straumes iela 24, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov.”
12. Zemes vienību 0,12ha platībā ( skicē ar Nr.11) izveidot kā patstāvīgu nekustamo
īpašumu, piešķirot nosaukumu „Straumes iela 26”. Zemes vienībai 0,12ha
platībā un būvei ar kadastra apzīmējumu 54820050509006 piešķirt adresi
„Straumes iela 26, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov.”
13. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Nr.
Platība
skicē (ha)

1

0,16

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķa kods
1101

2

0,04

1101

3

0,09

1101

4
5
6
7

0,13
0,28
0,13
0,12

0503
0503
1104
0101

NĪLM atšifrējums

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība
10

8

0,12

0101

9

0,12

0101

10

0,17

0101

11

0,12

0101

12

3,55

0101

Zeme, uz kuras
lauksaimniecība
Zeme, uz kuras
lauksaimniecība
Zeme, uz kuras
lauksaimniecība
Zeme, uz kuras
lauksaimniecība
Zeme, uz kuras
lauksaimniecība

galvenā saimnieciskā darbība ir
galvenā saimnieciskā darbība ir
galvenā saimnieciskā darbība ir
galvenā saimnieciskā darbība ir
galvenā saimnieciskā darbība ir

14. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
15. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un
adresātam.
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.

4. §
Par zemes vienības daļas nomu ar apbūves tiesībām (Tērces, Vilces p.)
(Ilze Vītola, Madars Lasmanis, Anda Duge, Nataļja Hohlova, Aldis Jēgeris, Ziedonis Caune, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša)
Deputāta Madara Lasmaņa komentārs: Ņemot vērā nomas periodu (30 gadi), nomas maksa ir
nesamērīgi zema.
Deputātu priekšlikumi balsojumam par nomas maksas apmēru:
1. 300 euro mēnesī (I.Dolgova);
2. 150 euro mēnesī (N.Hohlova);
3. (kā lēmuma projektā).
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par priekšlikumiem:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Edgars
Turks), PRET – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja
Hohlova, Anita Klupša), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj: 1.priekšlikumu noraidīt.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –5 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša, Anita Klupša, Nataļja Hohlova), PRET – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta
Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis), ATTURAS – nav, nolemj: 2. priekšlikumu
noraidīt.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta
Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
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Anita Klupša), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), nolemj: 1.priekšlikumu
atbalstīt.
Izskatot SIA „TeleTower”, reģistrācijas numurs LV0103257495, juridiskā adrese
Uriekstes iela 2a, Rīga iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2015.gada
13.aprīlī ar Nr.VIL/3-19.1/15/494-B ar ierosinājumu iznomāt pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5490 003 0227 „Tērces „Vilces pagastā, Jelgavas
novadā sastāvā esošas zemes vienības 3,0010 ha platībā (kadastra apzīmējums 5490 003
0227) daļu 600 m² platībā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 5490 003 0227, kura sastāvā ir zemes vienība 3,001 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 003 0227, ir reģistrētas Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vilces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 425.
2. Uz zemes vienības atrodas Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošas būves :
artēziskā aka ar sūkņu māju ( kadastra apzīmējums 5490 003 0227 002), sūkņu māja (
kadastra apzīmējums 5490 003 0227 003) un ūdenstornis ( kadastra apzīmējums 5490
003 0227 004).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0227 ir noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis : „trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” ( NĪLM kods
0702), kas neatbilst reālajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.
4. SIA „TeleTower”, reģistrācijas numurs LV0103257495, juridiskā adrese Uriekstes iela
2a, Rīga lūdz iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļu 0,06 ha platībā
mobilo sakaru torņa būvniecībai uz 50 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a
apakšpunktu , 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 2007. gada 30.
oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 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” 17. un 18.punktiu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Madars
Lasmanis, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša,
Irina Dolgova), nolemj:
1. Iznomāt ar apbūves tiesībām SIA „TeleTower”, reģistrācijas Nr.
LV40103257495 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5490 003 0227
„Tērces”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā sastāvā esošas zemes vienības 3,001
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0227 daļu 0,06 ha platībā uz 30
gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai, saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto
skici.
2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0227 daļas 0,06 ha
platībā nomas maksu EUR 71.14 (septiņdesmit viens euro, 14 centi) mēnesī.
Papildus nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli.
3. Mainīt zemes vienības 3,001 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0227
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve” (NĪLM kods 0702) uz „Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
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ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods 1201).
4. Zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platība var tikt precizēta.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.

5. §
Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Kārniņi, Jaunsvirlaukas p.; 2.
Dzirnieki, Jaunsvirlaukas p.)
(Ilze Vītola)
1.
Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada, Jaunsvirlaukas pagasta, Kārniņos,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta 1. un 2.daļu, 15.panta
1. un 2.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.,17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu
Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2.,11.punktu, Jelgavas
novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas
novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt ielas statusu Kārniņu ciema teritorijā uz zemes vienībām esošiem
infrastruktūras objektiem Loka iela, Pūpolu iela, Dīķa iela, Salnas iela, Vītolu
iela un Asteru iela.
2. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0109 nosaukumu no
„Kārniņu iela” uz „Pūpolu iela”.
3. Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Cīruļu iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5456 001 0112 esošam infrastruktūras objektam pašvaldības autoceļa Mežciems-Kārniņi posmam Kārniņu ciema teritorijā,
nereģistrējot to pašvaldības ielu reģistrā.
4. Veikt grozījumus Jaunsvirlaukas pagasta ceļu un ielu sarakstā, saskaņojot ar
Valsts zemes dienestu un valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts ceļi”.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101):
5.1.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0123 „Loka iela” sastāvā
esošai zemes vienībai 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 001
0123;
5.2.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0109 „Pūpolu iela”
sastāvā esošai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456
001 0109;
5.3.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0107 „Dīķa iela” sastāvā
esošai zemes vienībai 0,34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 001
0107;
5.4.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0118 „Salnas iela”
sastāvā esošai zemes vienībai 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456
001 0118;
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Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0119 „Vītolu iela” sastāvā
esošai zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 001
0119;
5.6.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 001 0108 „Asteru iela”
sastāvā esošai zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456
001 0108.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
5.5.

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2.
Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada, Jaunsvirlaukas pagasta,
Dzirniekos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmo un
otro daļu, 15.panta 1. un 2.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.,17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra
noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2.,11.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt ielas statusu Dzirnieku ciema teritorijā uz zemes vienībām esošiem
infrastruktūras objektiem Ievu iela, Ceriņu iela, Saules iela, Ceļmalas iela un
Alkšņu iela.
2. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 008 0104 nosaukumu no
„Mežrožu iela” uz „Ievu iela”.
3. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 008 0105 nosaukumu no
„Vībotņu iela” uz „Ceriņu iela”.
4. Veikt grozījumus Jaunsvirlaukas pagasta ceļu un ielu sarakstā, saskaņojot ar
Valsts zemes dienestu un valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts ceļi”.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101):
5.1.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 008 0104 „Ievu iela” sastāvā
esošai zemes vienībai 0,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 008
0104;
5.2.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 008 0105 „Ceriņu iela”
sastāvā esošām zemes vienībām – 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5456 008 0105 un 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 008 0106;
5.3.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 008 0099 „Ceļmalas iela”
sastāvā esošai zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456
008 0099;
5.4.
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 008 0098 „Saules iela”
sastāvā esošai zemes vienībai 0,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456
008 0098;
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Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5456 008 0136 „Alkšņu iela”
sastāvā esošai zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456
008 0136.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
5.5.

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

6. §
Par dzīvokļa atsavināšanu (Brieži-4, Līvbērzes p.)
(Ilze Vītola)
Izskatot V. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese***, 2015.gada 20.aprīļa
iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/15/522-Š, ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Brieži”-4, Tušķi,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Brieži”-4, Tušķi
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 62,5 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts V.Š., personas kods ***, un viņa izteikusi vēlmi
šo dzīvokli atsavināt;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Brieži”-4, Tušķi, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 62,5 m² un kopīpašuma 625/5061
domājamās daļas no zemes vienības 0,595 ha platībā (kadastra apzīmējums
5462 010 0917), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 010 0917 001)
un šķūņa (kadastra apzīmējums 5462 010 0917 002).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Brieži”-4, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 62,5 m² un kopīpašuma 625/5061 domājamās daļas no zemes vienības
0,595 ha platībā (kadastra apzīmējums 5462 010 0917), dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5462 010 0917 001) un šķūņa (kadastra apzīmējums
5462 010 0917 002).
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3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.

7. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1. Bičuļi 1-1, Zaļenieku p.; 2. Sidrabītes-6, Lielplatones p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma „Bičuļi 1”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5496 900 0248, kas sastāv no dzīvokļa 50,7 m² platībā, kopīpašuma 507/2050 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0017 010 (2015.gada
26.martā reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Zaļenieku pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.348 1), nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Jelgavas
novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 22.janvāra sēdes protokolu Nr.2,
7.§ ”Par dzīvojamo telpu Bičuļi 1-1, Zaļenieku pagasts izvērtēšanu nodošanai atsavināšanai
izsoles ceļā”, 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, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte
Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu „Bičuļi 1”-1, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5496 900 0248, kas sastāv no dzīvokļa
50,7 m² platībā, kopīpašuma 507/2050 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0017 010.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu
ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
2.
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma „Sidrabītes”-6, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0221, kas sastāv no dzīvokļa 59,5 m² platībā,
kopīpašuma 576/7831 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
5460 003 0038 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0038 (2015.gada 22.janvārī
reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lielplatones pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000079337 6), nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar
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Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 26.marta sēdes
protokolu Nr.6,5.§ ”Par dzīvokļu izvērtēšanu nodošanai atsavināšanai (Sidrabītes-6,
Lielplatone, Lielplatones pagasts)”, 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, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu „Sidrabītes”-6, Lielplatones
pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5460 900 0221, kas sastāv no dzīvokļa
59,5 m² platībā, kopīpašuma 576/7831 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0038 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5460 003 0038.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.

8. §
Par pasākuma Pirtnieku festivāls 2015 nolikuma apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt pasākuma “Pirtnieku festivāls 2015” nolikumu (pielikumā).
2. Pasākuma “Pirtnieku festivāls 2015” nolikumu publicēt Jelgavas novada informatīvajā
izdevumā un mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

9. §
Par biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā!” nolikumu
(pielikumā).
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2. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā!”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Ziedonis Caune – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
2.2.
Līga Lonerte – Jelgavas novada Attīstības nodaļas vadītāja;
2.3. Mārīte Lazdiņa – VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum”
Jelgavas filiāles vadītāja;
2.4. Videga Vītola - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra,
Jelgavas konsultāciju biroja Uzņēmējdarbības konsultante;
2.5. Baiba
RivžaAkadēmiķe,
Latvijas
zinātņu
akadēmijas
lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītāja;
2.6. Lilita Leoho –
Jelgavas novada domes deputāte, Zaļenieku
komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore;
2.7. Edgars Ameriks- SIA „Laflora” mārketinga nodaļas vadītājs, kūdras
meistars, mākslinieks.
3. Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” nolikumu publicēt Jelgavas
novada informatīvajā izdevumā un mājas lapā www.jelgavasnovads.lv .
10. §
Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa "Mēs savai videi - 2015" rīkošanas
nolikuma apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi –
2015” rīkošanas nolikumu (pielikumā).
2. Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2015”
rīkošanas nolikumu publicēt mājas lapā www.jelgavasnovads.lv
11. §
Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Zariņš un Lejnieks"
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds”
apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” nolikumu un biedrības
„Zariņš un Lejnieks” 2015.gada 27.marta iesniegumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt priekšfinansējumu 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro, 00
centi) apmērā biedrībai „Zariņš un Lejnieks”, projekta „Atbalsta pasākumu
kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novadā” realizācijai. Projekta kopējās
izmaksas 59 000 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
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12. §
Par dalību projektā "Proti un dari"
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.’ un 24. pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Iesaistīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā Eiropas Savienības
fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “PROTI un
DARI!”:
1. pašvaldība ir gatava iesaistīties projekta īstenošanā un uzsākt sadarbības
līguma ar aģentūru par projekta īstenošanu slēgšanas procesu no 2015.gada
1.jūlija;
2. kontaktpersona, kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības
puses – projektu vadītāja Inese Skromane, tālrunis: 26547814, e-pasta adrese:
inese.skromane@jelgavasnovads;
3. pašvaldība, īstenojot projektu “PROTI un DARI!”, apņemas nodrošināt:
3.1.
par pašvaldības budžeta līdzekļiem: mērķa grupas jauniešu
sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus,
iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; projekta administratīvo
ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā; projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu profilēšanas nodrošināšana un
20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu plūsmu
projekta īstenošanai;
3.2.
par projekta budžeta līdzekļiem: sasniedzamās iznākuma rādītāja
kvotas izpildi, t.i., 98 mērķa grupas jauniešu iesaisti projektā un atbalsta
pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu garumā atbilstoši
izstrādātajai mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu
programmām; projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas
vadītāja un mērķa grupas jauniešu mentoru) piesaisti; projekta īstenošanā
iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus.
4. Jelgavas novada dome neplāno projektu īstenot pašvaldību apvienībā.

13. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija” realizācijai
(Ilze Vītola)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta 1.punktu,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada
25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte
Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita
Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija” realizācijai
288 440 EUR (divi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro)
apmērā.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 20 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2017.gada janvāri.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

14. §
Par grozījumiem 2014.gada 28.maija lēmumā (protokols Nr. 6 3.§) „Par Jelgavas novada
attīstības programmu 2015. – 2020”
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
66.punktu, Jelgavas novada domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par Nozaru politiku
vadlīniju ieviešanu pašvaldībā”, 2015.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības
nolikums”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte
Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita
Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, Irina Dolgova balsojumā nepiedalās,
nolemj:
1. Apstiprināt darba uzdevumu Jelgavas novada attīstības programmas izstrādei saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
2. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes darba organizēšanu publicēt
laikrakstā „Jelgavas novada ziņas” un novada mājas lapā.
3. Lēmumu „Par grozījumiem 2014.gada 28.maija lēmumā (protokols Nr.6 3.§) „Par
Jelgavas novada attīstības programmu 2015. – 2020”” nosūtīt Zemgales plānošanas
reģionam.

15. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumā "Par meža
ieaudzēšanu"
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(Ilze Vītola)
Izskatot D. V. – K. 2015.gada 17.marta iesniegumu ar lūgumu, pamatojoties uz
iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta izsniegto kadastra informācijas izdruku par
LIZ kvalitātes novērtējumu ballēs nekustamajā īpašumā „Tilbītes”, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā,
kadastra
apzīmējums
5490
002
0054,
1, 67 ha platībā, veikt grozījumus Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumā
(protokols Nr.3) „Par meža ieaudzēšanas atbilstību”, pamatojoties uz Zemes pārvaldības
likuma 3.panta 2.punktu un 4.panta 1.un 2. punktu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumiem Nr.308. „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumu”
3.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.14.
„Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.- 2023.gadam, grafiskā daļa un Jelgavas novada
teritorijas
izmantošanas
un
apbūves
noteikumi”
5.2.9.
un
5.2.12 apakšpunktu un Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 25.februāra kārtību ”Kārtība,,
kādā nosaka Lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt
mežu “, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode,
Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova,
Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Veikt grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumā (protokols
Nr.3 8.§) „Par meža ieaudzēšanas atbilstību”, aizstājot lemjošajā daļā skaitļus un vārdus
„2.1.punktā” ar skaitļiem un vārdiem „2.2.punktā”.
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.

16. §
Par Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par grāmatvedību” un Ministru
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta
Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša),
PRET – 1 (Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Madars Lasmanis), nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu, kas sastāv no:
1.1. Vadības ziņojuma;
1.2. Pārskata par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 „Bilance”;
1.3. Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem - veidlapa Nr.4-3;
1.4. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata - veidlapa Nr.4-1;
1.5. Naudas plūsmas pārskata - veidlapa Nr.2-NP;
1.6. Finanšu pārskata pielikumiem:
1.6.1. Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums - veidlapa Nr.1-1;
1.6.2. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats - veidlapa
Nr.5;
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1.6.3. Krājumu izmaiņu pārskats - veidlapa Nr.6;
1.6.4. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats veidlapa Nr.7-1;
1.6.5. Pārējās līdzdalības biržās kotētu un nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā
izmaiņu pārskats – veidlapa Nr.7-1;
1.6.6. Aizdevumu izmaiņu pārskats - veidlapa Nr.7-5;
1.6.7. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem veidlapa Nr.8-AV;
1.6.8. Pārskats par prasībām - veidlapa Nr.8-1;
1.6.9. Pārskats par saistībām - veidlapa Nr.8-2;
1.6.10. Pārskats par aizņēmumiem - veidlapa Nr.9-1;
1.6.11. Pārskats par galvojumiem - veidlapa Nr.9-2;
1.6.12. Pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem – veidlapa Nr. 9-3;
1.6.13. Pārskats par budžeta izpildi – pamatbudžets, speciālais budžets,
ziedojumi un dāvinājumi, citi budžeti (veidlapa Nr.2);
1.6.14. Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem - veidlapa Nr.2-DII;
1.6.15. Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem – veidlapa
Nr. N_1;
1.6.16. Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem – veidlapa Nr. N_2;
1.6.17. Informācija par finanšu līzingu – veidlapa Nr. N_F;
1.6.18. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts;
1.6.19. Finanšu pārskata skaidrojumi.

17. §
Par SIA „Jelgavas novada KU” 2014.gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta
iecelšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, Gada pārskatu likumu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 2.punktu un 5.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Jelgavas novada KU” 2014.gada pārskatu ar neto apgrozījumu –
2 010 542 EUR, pārskata gada zaudējumi –140 333 EUR.
2. Iecelt par SIA „Jelgavas novada KU” zvērinātu revidentu 2015.gada pārskatam SIA
„Jegorovas audits”, VRN 40002029284, Kazarmes iela 9, Jelgavā, LV 3007.

18. §
Par Kultūras pārvaldes nolikumu
(Ilze Vītola, Irina Dolgova, Dzintra Zimaiša)

22

Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada
28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes nolikumu.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

19. §
Par Izglītības pārvaldes nolikumu
(Ilze Vītola)
Saskaņā ar Likuma par pašvaldībām 14.panta. otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumu.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20. §
Par Sporta centra nolikuma apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada
28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§) , Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada Sporta centra nolikumu.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21. §
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Par Staļģenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 7.oktobra rīkojumu
Nr.430 par Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikumu, Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, 9.pantu, 10.panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra
noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita
Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Staļģenes vidusskolas nolikumu.

22. §
Par grozījumiem pagasta pārvaldes nolikumā (1.Elejas p.; 2.Glūdas p.; 3.Jaunsvirlaukas p.;
4.Kalnciema p.; 5.Lielplatones p.; 6.Līvbērzes p.; 7.Platones p.; 8.Sesavas p.; 9.Svētes p.;
10.Valgundes p.; 11. Vilces p.; 12.Vircavas p.; 13.Zaļenieku p.)
(Ilze Vītola, Irina Dolgova, Aldis Jēgeris)
Deputātes Irinas Dolgovas priekšlikums: svītrot tekstu pagastu pārvalžu nolikumā, ka amatu
saraksti saskaņojami ar domes priekšsēdētāju.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par priekšlikumu:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša), PRET – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša), ATTURAS – 2 (Edgars Turks, Nataļja Hohlova), nolemj: priekšlikumu
noraidīt.
1.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Elejas pagasta pārvaldes nolikumā :
1.1. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.2. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā : „ 4. Pagasta pārvalde koordinē Elejas pagasta
teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un nodrošina to
valdījumā
nodoto
nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanu,
saimnieciskos
pakalpojumus.” ;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu : „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.” ;
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1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu : „kā arī atbild par Elejas pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Elejas pagasta teritorijā
izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā : „ 8.2. saskaņo Elejas pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.” ;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi” ;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu un”;
1.9. Svītrot 8.5.punktu;
1.10. Svītrot 8.6.punktu;
1.11. Svītrot 8.8.punktu;
1.12. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Elejas pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus” ;
1.13. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi gadā
pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas novada
domei.”
1.14. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei” ar vārdiem „Pašvaldības izpilddirektoram”;
1.15. Aizstāt 9.punktā vārdus „ priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „ lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Glūdas pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā : „4. Pagasta pārvalde koordinē Glūdas pagasta
teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un nodrošina to
valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, saimnieciskos
pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu : „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Glūdas pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Glūdas pagasta
teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „ 8.2. saskaņo Glūdas pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.10. Svītrot 8.5.punktu;
1.11. Svītrot 8.6.punktu;
1.12. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Glūdas pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
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1.13. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
1.14. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei” ar vārdiem „Pašvaldības izpilddirektoram”;
1.15. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar vārdiem
„lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā : „4. Pagasta pārvalde koordinē Jaunsvirlaukas
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu : „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Platones pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Jaunsvirlaukas
pagasta
teritorijā
izvietoto
pašvaldības
struktūrvienību
nolikumu
apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „ 8.2. saskaņo Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.10. Svītrot 8.5.punktu;
1.11. Svītrot 8.6.punktu;
1.12. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības struktūrvienību darbiniekus”;
1.13. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”
1.14. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei” ar vārdiem „Pašvaldības izpilddirektoram”;
1.15. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar vārdiem
„lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
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3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Kalnciema pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt nolikumā vārdus „Kalnciema pilsētas pārvalde” ar vārdiem „Kalnciema
pagasta pārvalde” atbilstošā locījumā;
1.2. Aizstāt nolikumā vārdus „pilsētas ar lauku teritoriju” ar vārdu „pagasta”
atbilstošā locījumā;
1.3. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.4. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.5. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.6. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Kalnciema
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
1.7. Svītrot 7.punktā tekstu : „Pilsētas pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.8. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Kalnciema pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Platones pagasta
teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
1.9. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „ 8.2. saskaņo Kalnciema pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.10. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.11. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.12. Svītrot 8.5.punktu;
1.13. Svītrot 8.6.punktu;
1.14. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Kalnciema pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
1.15. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
1.16. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei” ar vārdiem „Pašvaldības izpilddirektoram”;
1.17. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar vārdiem
„lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
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Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Lielplatones pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Lielplatones
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu : „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Lielplatones pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un
Lielplatones pagasta teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu
apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Lielplatones pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.10. Svītrot 8.5.punktu;
1.11. Svītrot 8.6.punktu;
1.12. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Lielplatones pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības struktūrvienību darbiniekus”;
1.13. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”
1.14. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
1.15. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Līvbērzes pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
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1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Līvbērzes
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Līvbērzes pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Līvbērzes
pagasta teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu
apstiprināšanu”;
Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Līvbērzes pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
Svītrot 8.5.punktu;
Svītrot 8.6.punktu;
Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Līvbērzes pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.

2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Platones pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Platones
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Platones pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Platones pagasta
teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
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1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Platones pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
Svītrot 8.5.punktu;
Svītrot 8.6.punktu;
Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Platones pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.

2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

8.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Sesavas pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Sesavas
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Sesavas pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Sesavas pagasta
teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Sesavas pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.10. Svītrot 8.5.punktu;
1.11. Svītrot 8.6.punktu;
1.12. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Sesavas pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
1.13. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
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1.14. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
1.15. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Svētes pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Svētes pagasta
teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un nodrošina to
valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, saimnieciskos
pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Svētes pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Svētes pagasta
teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Svētes pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.10. Svītrot 8.5.punktu;
1.11. Svītrot 8.6.punktu;
1.12. Svītrot 8.8.punktu;
1.13. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Svētes pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
1.14. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
1.15. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
1.16. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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10.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Valgundes pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Valgundes
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Valgundes pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Valgundes
pagasta teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu
apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Valgundes pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.10. Svītrot 8.5.punktu;
1.11. Svītrot 8.6.punktu;
1.12. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Valgundes pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
1.13. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
1.14. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
1.15. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
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1. Izdarīt grozījumus Vilces pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Vilces pagasta
teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un nodrošina to
valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, saimnieciskos
pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Vilces pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Vilces pagasta
teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Valgundes pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
1.10. Svītrot 8.5.punktu;
1.11. Svītrot 8.6.punktu;
1.12. Svītrot 8.8.punktu;
1.13. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Vilces pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
1.14. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
1.15. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
1.16. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Vircavas pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Vircavas
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
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1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Vircavas pagasta teritorijā izvietoto
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Vircavas pagasta
teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu”;
Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Vircavas pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
papildināt 8.4.punktu aiz vārda „tāmes” ar vārdiem „sagatavošanu”;
Svītrot 8.5.punktu;
Svītrot 8.6.punktu;
Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Vircavas pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.

2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 14.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmaanis), ATTURAS
– 2 (Edgars Turks, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Zaļenieku pagasta pārvaldes nolikumā:
1.1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
1.2. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota” ar vārdu „dibināta”;
1.3. Aizstāt 2.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”;
1.4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Pagasta pārvalde koordinē Zaļenieku
pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un
nodrošina to valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
saimnieciskos pakalpojumus.”;
1.5. Svītrot 7.punktā tekstu: „Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots Pašvaldības
izpilddirektoram.”;
1.6. Svītrot 8.1.punktā tekstu: „kā arī atbild par Zaļenieku pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darba organizēšanu un Zaļenieku
pagasta teritorijā izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu
apstiprināšanu”;
1.7. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā: „8.2. saskaņo Zaļenieku pagasta teritorijā
izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.”;
1.8. Svītrot 8.3.punktā vārdus : „ izdevumu tāmju izpildi”;
1.9. Svītrot 8.5.punktu;
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1.10. Svītrot 8.6.punktu;
1.11. Svītrot 8.12.punktā tekstu: „Zaļenieku pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības
struktūrvienību darbiniekus”;
1.12. papildināt nolikumu ar 8.12.1 punktu šādā redakcijā : „8.12.1 izstrādā amatu
sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu reizi
gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Jelgavas
novada domei.”;
1.13. Aizstāt 8.15.punktā vārdu „Domei”
ar vārdiem „Pašvaldības
izpilddirektoram”;
1.14. Aizstāt 9.punktā vārdus „priekšsēdētāja vai izpilddirektora norīkota” ar
vārdiem „lēmumu noteikta”.
2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

23. §
Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nolikumā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu (protokols
Nr.1, 14.§) „Par saistošo noteikumu Nr.1 "Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.2 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums" izdošanu”, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nolikumā
(apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2014.gada 26.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 4.§)) :
1.1. Aizstāt 1.punktā vārdu „izveidota”
ar vārdu „dibināta”,
vārdus
„administrācijas struktūrvienība” ar vārdu „iestāde”;
1.2. Svītrot 9.punktu;
1.3. Aizstāt 10.punktā vārdus „Pašvaldības izpilddirektors” ar vārdiem „Pārvaldes
vadītājs” ;
1.4. Svītrot 11.punktā vārdus „Pašvaldības izpilddirektoram”;
1.5. Papildināt 12.punktu ar teikumu šādā redakcijā : „Pārvaldes vadītājs izstrādā
amatu sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju , ko vienu
reizi gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai
Domei.”, svītrot vārdus „bet apstiprina Pašvaldības izpilddirektors”.
1.6. Papildināt 14.punktu ar teikumu šādā redakcijā : „Pārvaldes grāmatvedības
funkcijas un finanšu plūsmu nodrošina Pašvaldības Finanšu nodaļa.”
1.7. Papildināt 17.punktu ar vārdiem „nekustamo īpašumu jomā”;
1.8. izteikt 212.apakšpunktu šādā redakcijā : „ 21.2. nodrošināt vides komisijas
darbu”;
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izteikt 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā : „ 21.3. izskatīt iesniegumus,
sagatavot lēmumu projektus un izsniegt atļaujas veikt darbus, kas ir saistīti ar
vides ietekmēšanu, zemes dzīļu izmantošanu, novērtēt vides ietekmējumu”.

1.9.

2. Noteikt pārejas periodu darbinieku pārcelšanai - 3 (trīs) mēnešus no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

24. §
Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumā
(Ilze Vītola, Irina Dolgova)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumā (apstiprināts ar
Jelgavas novada domes 2009.gada 25.novembra sēdes protokolu Nr.10 5.§) (turpmāk
Nolikums):
1. Aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;
2. aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdu „bruņota” ar vārdu „apbruņota”;
3. papildināt 2. sadaļu ar 2.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „
3.1.6. „Aizliegts iesaistīt pašvaldības policiju tādu uzdevumu pildīšanā, kuri nav noteikti
Latvijas Republikas likumos, Jelgavas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos, šajā
nolikumā”;
3. Papildināt 2.sadaļu ar 2.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā : „
2.1.7.Nevienam nav tiesību iejaukties pašvaldības policijas rīcībā, kad tā pilda savus
pienākumus, izņemot iestādes un amatpersonas, kuras tieši tam pilnvarojis likums,
Jelgavas novada pašvaldības nolikums, kā arī šis nolikums”.
4. papildināt 2.2.5. apakšpunktu ar vārdiem „kurām miesas bojājums nodarīts nepieciešamās
aizstāvības ietvaros…”
5. papildināt 2. sadaļu ar 2.2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.16. Palīdzēt deputātiem, deputātu kandidātiem, kā arī valsts un iestāžu amatpersonām,
ja tiek traucēta to likumīgā darbība”.
6. papildināt 2. sadaļu ar 2.2.17. apakšpunktu šādā redakcijā : „ 2.2.17. Palīdzēt veselības
aizsardzības, veterināruzraudzības iestādēm- karantīnas pasākumu veikšanā, epidēmiju
un epizootiju gadījumos”.
7. papildināt 2. sadaļu ar 2.2.18. apakšpunktu šādā redakcijā : „2.2.18.
Palīdzēt
vides
aizsardzības un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei- to likumīgajā darbībā”.
8. papildināt 2. sadaļu ar 2.2.19. apakšpunktu šādā redakcijā : „2.2.19.
Novērst tūlītējus
draudus, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu šajā
mājoklī dzīvojošas personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu
par pagaidu aizsardzību pret vardarbību”.
9. papildināt 2. sadaļu ar 2.2.20. apakšpunktu šādā redakcijā : „2.2.20.
Palīdzēt
būvinspektoriem- iekļūšanā būvēs un zemes gabalu teritorijās, ja ir pamatotas aizdomas
par patvaļīgu būvniecību”.
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10.
Papildināt nolikumu ar 21. Sadaļu šādā redakcijā : „21.”Pašvaldības policijas
darbības principi” šādā redakcijā :
„21.1.”Pašvaldības policijas darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu,
cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju
palīdzību”.
21.2.”Pašvaldības policija aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses neatkarīgi
no to pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma
un vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības”.
21.3.”Personu tiesību un brīvību un valsts interešu vienlīdzības aizsardzības nolūkā
pašvaldības policijas darbinieki nepiedalās partiju, citu sabiedriski politisko organizāciju un
kustību darbībā, un uz darba laiku pašvaldības policijā aptur savu piederību pie tām”.
21.4.”Pašvaldības policija ar savu darbību nodrošina personu tiesību un brīvību
ievērošanu. Šo tiesību un brīvību ierobežošana pieļaujama tikai pamatojoties uz likumiem un
likumā noteiktajā kārtībā. Ikreiz, kad pašvaldības policijai nākas ierobežot personu tiesības
un brīvības, pašvaldības policijas darbinieks sniedz tām paskaidrojumu, kurā pamato katru
konkrēto ierobežojumu. Šādos gadījumos pēc personu pieprasījuma pašvaldības policijas
darbiniekam jānosauc savs vārds, uzvārds, amats, kā arī jāuzrāda Jelgavas novada
pašvaldības policijas apliecība”.
11.
Papildināt nolikumu ar 2 2. sadaļu šādā redakcijā : „22.”Atklātums pašvaldības
policijas darbā”
22.1. „Pašvaldības policijas darba interesēs par savu darbību informē valsts un
pašvaldības iestādes, kā arī iedzīvotājus”.
22.2. „Pašvaldības policijai aizliegts izpaust ziņas, kuras aizskar cilvēku personisko
dzīvi, kā fizisko un juridisko personu godu un cieņu, ja šīs darbības nenotiek tiesiskās kārtības
nostiprināšanas interesēs”.
22.3. „Pašvaldības policijai jāatsauc ziņas, ko tā izplatījusi par iestādēm,
privātpersonām un personu apvienībām, ja tās neatbilst patiesībai”.
12.
papildināt 3. sadaļu ar 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā :
„ 3.5. Ja pastāv tūlītēji draudi, no personas, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var
nodarīt kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas (turpmāk- aizsargājamas
personas) dzīvībai, brīvībai vai veselībai uz rakstveida pieteikuma pamata pieņemt
lēmumu, kas uzliek par pienākumu pilngadīgai personai, kura rada draudus, atstāj
mājokli un tā tuvumā (turpmāk- policijas lēmums par nošķiršanu), tuvāk par lēmumā
noteikto attālumu uz laiku līdz astoņām dienām no lēmuma pieņemšanas brīža. Policijas
lēmumā par nošķiršanu var noteikt arī aizliegumu personai, kas rada draudus
kontaktēties ar aizsargājamo personu”.
13.
Papildināt nolikumu ar 31.sadaļu šādā redakcijā :
nošķiršanu

„31.Policijas

lēmums

par

31.1. Policijas lēmumā par nošķiršanu norāda:
31.1.1.iestādes nosaukumu, adresi;
31.1.2. lēmuma sastādītāja amatu, vārdu un uzvārdu;
31.1.3. personas, kas rada draudus, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, korespondences adresi un iespējamās uzturēšanās vietas adresi;
31.1.4. aizsargājamās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu
un dzīvesvietas adresi;
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31.1.5.aizsargājamās personas vai tās likumiskā pārstāvja pieteikuma policijai īsu
saturu;
31.1.6. personai, kas rada draudus, uzliktos tiesiskos pienākumus un laiku, kad beidzas
to izpildes termiņš;
31.1.7.lēmuma pamatojumu (faktu konstatējumu un tiesību normu, saskaņā ar kuru
lēmums pieņemts);
31.1.8.ziņas par lēmumam pievienotajiem dokumentiem;
31.1.9. norādi, kur un kādā termiņā šo lēmumu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.
31.2. Policijas lēmumu par nošķiršanu paraksta tā sastādītājs. Lēmumu izsniedz pret parakstu
personai, kas rada draudus. Ja šī persona atsakās saņemt lēmumu, lēmumam pievieno
attiecīgu norādi par to.
31.3. Ja aizsargājamā persona vai tās likumiskais pārstāvis vēlas, lai tiesa izskatītu jautājumu
par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, policijas lēmumā par nošķiršanu iekļauj
paziņojumu par datumu ar tiesu, kad un kur saņemt par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
pieņemtā tiesas lēmuma norakstu, ja tiesa izskata minēto jautājumu, kā arī informāciju par to,
ka šis datums uzskatāms par attiecīgā tiesas lēmuma paziņošanas datumu un ka tiesas
lēmuma noraksta nesaņemšana neietekmē lēmuma tiesiskās sekas.
31.4. Policijas lēmums par nošķiršanu ir administratīvais akts, kas stājas spēkā tā
pieņemšanas brīdī un izpildāms nekavējoties. Policijas lēmumā par nošķiršanu noteiktais
pienākums ir spēkā līdz lēmumā norādītajam laikam.
31.5. Policijas lēmums par nošķiršanu ir apstrīdams vai pārsūdzams Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā, Policijas lēmuma par nošķiršanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.
31.6. Ja pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu un aizsargājamā persona vai tās
likumiskais pārstāvis vēlas, lai tiesa izskatītu jautājumu par pagaidu aizsardzību pret
vardarbību, policija nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā nosūta tiesai lēmuma
norakstu, personas rakstveida pieteikumu tiesai, kā arī citu informāciju, kas ir policijas rīcībā
un var būt noderīga tiesai, izskatot jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
31.7. Personai, kas rada draudus, var uzlikt piespiedu naudu ikreiz, kad tā pārkāpusi policijas
lēmumu par nošķiršanu.
31.8. Šā panta septītajā daļā minēto un citu Administratīvā procesa likumā paredzēto
piespiedu izpildes līdzekļu piemērošanas apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to izpildi.
14. papildināt 4.3. apakšpunktu ar vārdiem „un kārtībnieki”
15. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā : „4.4.1 Pašvaldības policijas priekšnieks:
4.4.1 1. veic Pašvaldības policijas vispārējo vadību un personīgi atbild par tās uzdevumu
izpildi, nosaka darba organizācijas un darbības prioritāros virzienus;
4.4.12. atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikumam
iesaka apstiprināšanai domē Pašvaldības policijas struktūru, darbinieku skaitu un darba
algas; apstiprina struktūrvienību reglamentus un darba instrukcijas;
4.4.1 3.izstrādā amatu sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru vai domes
priekšsēdētāju , ko vienu reizi gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz
apstiprināšanai Jelgavas novada domei
4.4.1 4nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina amatu aprakstus;
4.4.1 5. nosaka Pašvaldības policijas saimnieciskās darbības virzienus apstiprinātās budžeta
tāmes ietvaros, atbilstoši rīkojas ar Pašvaldības policijas finanšu līdzekļiem, nodrošina
Pašvaldības policijas materiālo vērtību saglabāšanu;
4.4.16. izdod rīkojumus un dod norādījumus, izsniedz pilnvaras, slēdz līgumus un kontrolē to
izpildi;
4.4.17. pārstāv Pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām,
citām iestādēm, organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs.”
16. izteikt otro 4.4.punktu šādā redakcijā : „4.4.2 Pašvaldības policijas priekšnieku ieceļ amatā
Jelgavas novada dome pēc tam, kad saņemta Latvijas Republikas iekšlietu ministra rakstveida
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piekrišana attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai. Par Pašvaldības policijas priekšnieku var
apstiprināt Latvijas Republikas pilsoņus, kuriem ir augstākā izglītība, ne mazāk kā 5 gadu
darba stāžs vadošos amatos Pašvaldības policijā, Valsts policijā, valsts drošības vai citās
tiesībaizsardzības institūcijās.
17. aizstāt 4.14. apakšpunktā vārdus „Pašvaldības policijas priekšnieks” ar vārdiem „Jelgavas
novada domes priekšsēdētājs”;
18. izteikt 4.14.5. apakšpunktu šādā redakcijā : „4.14.5.
Jelgavas novada pašvaldības
zīmoga nospiedums;”;
19. aizstāt 5.5. apakšpunktā vārdus „pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību
zinātnēs” ar vārdiem „vecākajam inspektoram ir jābūt vismaz ar pirmā līmeņa augstāko
izglītību, inspektoram un kārtībniekam vismaz ar vidējo izglītību”;
20. papildināt 6.sadaļu ar 6.13. apakšpunktu šādā redakcijā :
„6.13. Pašvaldības policijas darbiniekam var tikt paredzēta uzturdevas kompensācija,
kuras apjomu un izmaksāšanas kārtību nosaka novada dome”.
21. papildināt 7.sadaļu ar 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.6. Iestādes grāmatvedības funkcijas un finanšu plūsmu nodrošina Pašvaldības
Finanšu nodaļa.”
22. svītrot 10.2. apakšpunktā teikumu : „Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu
privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.”;
23. papildināt 10.3. apakšpunktu ar vārdiem „un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā”,
un svītrot vārdus „Administratīvajā rajona”;
24. svītrot 10.4.apakšpunktā vārdus „Administratīvajā rajona”.

Deputātes Irinas Dolgovas komentārs par balsojumu: Sakarā ar to, ka amatu saraksts
saskaņojams ar domes priekšsēdētāju, balsojumā atturas.

25. §
Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
nolikumā (apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembra sēdes
protokolu Nr.14 3.§):
1.1. Papildināt 1.punktu ar vārdiem „ esoša Jelgavas novada pašvaldības iestāde”;
1.2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: „Centrs īsteno ilgstošas un īslaicīgas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu invalīdiem, pensijas
vecuma personām, pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu
vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un
sociālo funkcionēšanu, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm , bērniem bāreņiem un
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bez vecāku gādības palikušiem bērniem (turpmāk – personas), kā arī nodrošina
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.” ;
1.3. svītrot 8.1. punktā tekstu: „un īslaicīgas” un „kā arī krīzes situācijā nonākušām
ģimenēm (personām)”;
1.4. izteikt 8.2 apakšpunktu šādā redakcijā: „sniedz īslaicīgas (līdz 3 mēnešiem) sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām, kurām
vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības
nodrošināt savas pamatvajadzības un sociālo funkcionēšanu;”
1.5. papildināt 8.6 apakšpunktu aiz vārda „pakalpojumu” ar tekstu „(līdz 6 mēnešiem)
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm”;
1.6. papildināt 11.1 apakšpunktu aiz vārda „darbu;” ar tekstu „ierosināt izveidot,
reorganizēt un likvidēt Centra struktūrvienības; apstiprināt struktūrvienību
nolikumus”;
1.7. izteikt 11.2 apakšpunktu šādā redakcijā: „izstrādāt amatu sarakstu, saskaņojot ar
Sociālā dienesta vadītāju, ko vienu reizi gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas
iesniedz apstiprināšanai Jelgavas novada domei.;”;
1.8. papildināt 12.1 apakšpunktu ar tekstu: „Lietuvas iela 19A, Elejas pagasts, Jelgavas
novads, LV–3023”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26. §
Par grozījumiem Centrālās administrācijas amatu sarakstā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
Jelgavas novada pašvaldības budžeta komisijas 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokolu Nr.219.1/15/11, 12.§ „Par amata vietas izveidošanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Izveidot Jelgavas novada pašvaldības Kancelejā amata vietu lietvede ar 1 likmi un
mēnešalgu 740,00 EUR no 2015.gada 5.maija.

27. §
Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 26.marta lēmumā (protokols Nr.3, 17.§)
„Par maksas pakalpojumu noteikšanu”
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.

Veikt grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 26.marta lēmumā (protokols
Nr.3 17.§) „Par maksas pakalpojumu noteikšanu” lēmuma 1.1.punktā:
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Nr. Pakalpojums
1. Ekskursija gida pavadībā

Cena EUR +PVN
EUR 0.83 + PVN (skolēniem,
studentiem, pensionāriem)
EUR 1.24 + PVN (pieaugušajiem)

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

28. §
Par Andra Stašāna atbrīvošanu no Sesavas pamatskolas direktora amata
(Ilze Vītola)
Izskatot A.Stašāna iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma
100.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte
Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita
Klupša, Kārlis Rimša), PRET – 1 (Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atbrīvot Andri Stašānu no Sesavas pamatskolas direktora pienākumu pildīšanas
2015.gada 20.jūnijā.

29. §
Par Jelgavas novada Vircavas pagasta bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra
likvidēšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Valts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un
30.panta otro daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Likvidēt Jelgavas novada Vircavas pagasta bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu
centru, pievienojot to Jelgavas novada Vircavas pagasta Alternatīvās aprūpes pakalpojumu
centram „Kamenītes”.
30. §
Par Jelgavas novada Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra likvidēšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
21.pantapirmās daļas 8.punktu, Valts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas
1.punktu un 30.panta otro daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
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Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Likvidēt Jelgavas novada Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centru,
pievienojot to Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centram.

31. §
Par uzturmaksas parāda dzēšanu mirušai personai
(Ilze Vītola)
Sakarā ar Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Jaunsvirlaukas
filiāles klientes L. S., personas kods ***, nāvi (izziņa par miršanas reģistrāciju 21.01.2015
Nr.DZN/53.2-16/15/15-S) un zvērinātas notāres Ilzes Popeles 21.11.2014. vēstuli Nr.216 par
kreditora pretenziju L. S. mantojuma lietā pieņemšanas neiespējamību, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Dzēst L. S., personas kods ***, parādu par summu 109.01 EUR (viens simts
deviņi euro, 01 cents);
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

32. §
Par maksas noteikšanu pakalpojumiem
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt maksu Zaļenieku pagasta Tūrisma punkta, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, un Platones pagasta Lielvircavas Tūrisma punkta, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, pakalpojumiem:
Nr.
Pakalpojums
1. Ekskursija gida pavadībā

Cena EUR +PVN
EUR 0.83 + PVN (skolēniem,
studentiem, pensionāriem)
EUR 1.24 + PVN
(pieaugušajiem)

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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33. §
Par nedzīvojamo telpu nomas maksu (Platones p.)
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 4.2.2. punktu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Platones pagasta Lielvircavas muižas, atrodas Lielvircavas iela 4a,
Platones pagasts, Jelgavas novads, telpu nomas maksu
Pasākumi

Izcenojums EUR/m2/st
(bez PVN)

Minimālā maksa
(izmantošanas laiks līdz
2 stundām) EUR
(bez PVN)

Kultūras un sporta pasākumi,
semināri,
konferences, 0,04
20,00
forumi, sapulces
Saviesīgie pasākumi (kāzas,
bēres, ģimenes svinības);
0,05
30,00
komercpasākumi
2.Apstiprināt „Lielvircavas muižas” aparatūras, tehniskā aprīkojuma un inventāra
nomas maksu:
2.1. Projektors
- 3,00 EUR/st.;
2.2. Ekrāns
- 0,50 EUR/st.
3. Iznomājot telpas un inventāru iznomātājam jānoslēdz nomas līgums.
4. Par lēmuma izpildi atbild Platones pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.

34. §
Par juridisko pakalpojumu sniegšanas veida Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām”
izvērtēšanu
(Ilze Vītola, Kārlis Rimša, Irina Dolgova)
Deputāts Kārlis Rimša aicina pirms balsojuma padomāt par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma
pārsūdzības nepieciešamību (ko izmaksās tiesāšanās) un norāda, ka tā tiks atbalstīta izšķērdība.
Deputātes Irinas Dolgovas komentārs: Lai deputāti padomā par atbildību likuma priekšā.
Jelgavas novada dome, atklāti balso par lēmuma projektu: PAR – 3 (Madars
Lasmanis, Irina Dolgova, Kārlis Rimša), PRET – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta
Savicka, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis), ATTURAS – 2 (Nataļja Hohlova, Anita Klupša).
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Lēmums netiek pieņemts.

35. §
Par iepirkuma ,,Juridisko pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada pašvaldības
vajadzībām” apturēšanu
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Irina Dolgova, Dzintars
Lagzdiņš)
Deputāts Kārlis Rimša dokumentu vadības sistēmā ir iesniedzis priekšlikumu (lēmuma
projektu) par pārsūdzības atcelšanu un atgādina, ka tiesāšanās ir izšķērdība, ka nopelnīs juristi
(mūsu juristu kolēģi); ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir apturējis iepirkumu, to nav liegts
darīt mums; mēs ar balsojumu uzņemamies atbildību Iepirkumu komisijas locekļu vietā.
Uz deputāta Modra Jansona komentāru par juristu viedokli, Dzintars Lagzdiņš atbild, ka
šobrīd Iepirkumu uzraudzības birojs ir pieņēmis lēmumu, tam ir pārsūdzības termiņš; par savu
(juridisko pakalpojumu sniedzēja) darbu saka, ka pa visu šo sasaukuma laiku nav dzirdēts
neviens konkrēts iebildums; pārmetumi, ka vajadzīgi darbinieki, lai varētu saņemt juridisko
konsultāciju, ir nevietā, jo līdz šim ir godprātīgi pildījuši visus līgumā noteiktos pienākumus
un neviens godprātīgs cilvēks novadā nevar apliecināt, ka būtu liegta palīdzība.
Deputāte Ilze Vītola apstiprina, ka daudzi cilvēki ir vērsušies pie juristiem un palīdzība nav
liegta.
Deputāte Irina Dolgova jautā, kurš lemj par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma
pārsūdzību?
Sēdes vadītājs atbild, ka pašvaldības izpilddirektors izvērtēs un pieņems lēmumu.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par priekšlikumu:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša), PRET – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), ATTURAS – nav, nolemj: priekšlikumu
noraidīt.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu:
Jelgavas novada dome, atklāti balso par lēmuma projektu: PAR – 3 (Madars
Lasmanis, Irina Dolgova, Kārlis Rimša), PRET – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Inta Savicka, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis), ATTURAS – 3 (Edgars Turks, Nataļja Hohlova, Anita Klupša).
Lēmums netiek pieņemts.

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
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36. §
Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Jelgavas novada domes
priekšsēdētājam Z.Caunem
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes 2015.gada
28.aprīļa iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un Darba likuma
153.panta trešo daļu, Jelgavas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem atvaļinājumu bez
darba samaksas saglabāšanas no 2015.gada 25.maija līdz 28.maijam.
2. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ilzei Vītolai Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja Z.Caunes atvaļinājuma laikā no 2015.gada 25.maija līdz 28.maijam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada pašvaldības Kancelejai.

Sēde slēgta plkst.14.55.
*(Tehnisku iemeslu dēļ sēdes audio ieraksts netika veikts).

Sēdes vadītājs,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Protokolēja

Leontīne Zaremba
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