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2023. gada 23. februārī        Nr.2 

 

Sēdi sasauc un atklāj: plkst.10.00 

Sēde ir atklāta un notiek klātienē – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēžu zālē, Lielajā 

iela 11. 

Deputāti balsojumu veic elektroniski, izmantojot DVS Namejs sēžu vadības moduli. 

Sēdi slēdz: plkst.12.40 

 
Sēdi vada: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš 

Protokolē: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā 

departamenta Lietvedības nodaļas vadītāja Baiba Jēkabsone 

 

Sēdē piedalās 15 deputāti: 

Andris Rāviņš 

Rita Vectirāne  

Vilis Ļevčenoks  

Mintauts Buškevics  

Inese Bandeniece – komandējumā, piedalās attālināti – videokonferences režīmā. 

Ilze Priževoite 

Jurijs Strods 

Roberts Šlegelmilhs  

Uldis Dūmiņš – komandējumā, piedalās attālināti – videokonferences režīmā. 

Mārtiņš Daģis 

Andrejs Eihvalds 

Andrejs Pagors 

Gunārs Kurlovičs 

Aigars Rublis 

Andris Tomašūns 

 

A.Rāviņš informē par papildus iesniegto lēmuma projektu: 

1.  

Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 

“Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana 

Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai” 

Jautājumus uzdod: G.Kurlovičs. 

Uz jautājumiem atbild: A.Rāviņš. 

A.Rāviņš aicina deputātus balsot par papildus iesniegtā lēmuma projekta iekļaušanu darba 

kārtībā izskatīšanai kā darba kārtības 32.jautājumu: 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, lēmuma projekts iekļauts darba kārtībā. 

Deputāti balso par sēdes darba kārtību: 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, apstiprināta darba kārtība: 

Nr. 

p.k. 
Lēmuma projekta nosaukums 

1.  Iedzīvotāju kolektīvais iesniegums 

2.  
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” izdošana 

3.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības darba reglamenta izdošana 

4.  

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 

“Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikuma apstiprināšana” 

5.  

Grozījumi Jelgavas valstpilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 

“Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sastāva apstiprināšana” 

6.  

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. novembra lēmuma Nr.15/4 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās 

informācijas centrs” nosaukuma maiņa un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Jelgavas digitālais centrs” nolikuma apstiprināšana” pielikumā 

7.  

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas 

īstenošanas kārtība” izdošana 

8.  
Pašvaldības atbalsta privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanu un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteikšana 

9.  
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka” 

– attīstības centrs”  nolikuma apstiprināšana 

10.  
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Paula Bendrupa 

pamatskola” nolikuma apstiprināšana 

11.  
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 

likmes noteikšana 

12.  Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” 

13.  
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/039) “Ēkas daļas 

Svētes ielā 33, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 

14.  

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/040) “Jelgavas 

pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanai 

15.  

Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/14 

“Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Latvijas-Lietuvas sadarbības projekta “Kopīga 

pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide (SUN ROUTE)” īstenošanai” 

16.  

Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/17 

“Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Daudzfunkcionālā sociālo 

pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” 

īstenošanai” 

17.  

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/24 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma 

apstiprināšana” 

18.  

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva 

apstiprināšana” 
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19.  

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes 

“Jelgavas valstspilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas 

pakalpojumu apstiprināšana 

20.  
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” maksas pakalpojumu 

apstiprināšana 

21.  
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma 

centrs” maksas pakalpojumos 

22.  

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 22. decembra lēmumā Nr.18/25 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” un tās pārraudzībā 

esošo izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana” 

23.  
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas 

noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana 

24.  Atteikums no pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) īpašumu Sila ielā 35, Jelgavā 

25.  
Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 38A un Raiņa ielā 38B, Jelgavā iepriekšējā 

stāvokļa atjaunošanu 

26.  Starpgabala statusa noteikšana zeme vienībai Zaļumu ielā 6A, Jelgavā 

27.  Apbūvēta zemesgabala Dārzkopju ielā 4, Jelgavā atsavināšana 

28.  Zemes starpgabala Kārklu ielā 39B, Jelgavā atsavināšana 

29.  Zemes starpgabala Strazdu ielā 22A, Jelgavā atsavināšana 

30.  
Ēkas Lielajā ielā 49, Jelgavā 1355/19332 domājamo daļu izsoles rezultātu 

apstiprināšana 

31.  Neapbūvēta zemesgabala Dambja ielā 22A, Jelgavā  izsoles rezultātu apstiprināšana 

32.  

Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 

“Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas 

Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai” 

33.  
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana 

 

2/1 

IEDZĪVOTĀJU KOLEKTĪVAIS IESNIEGUMS 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2023.gada 19.janvārī saņemts kolektīvais iesniegums 

ar lūgumu izskatīt iniciatīvu “Par gājējiem un velobraucējiem ērtu un drošu Kalnciema ceļu 

Jelgavā visā tā garumā!”, kurā ietverts prasījums ierīkot gājeju un velobraucēju ceļu Kalciema 

ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai. Izvērtējot kolektīvā iesnieguma atbilstību 

Pašvaldību likuma 56.panta pirmās daļas prasībām, konstatēts, ka iniciatīvu, atbilstoši likumā 

noteiktajām prasībām, parakstījuši vairāk nekā 300 iesniedzēju. Uz domes sēdi par kolektīvo 

iesniegumu uzaicināta ziņot iniciatīvas autore un pārstāve Leila Dundure. 

Pārstāve Leila Dundure ziņo par uzsākto iniciatīvu “Par gājējiem un velobraucējiem 

ērtu un drošu Kalnciema ceļu Jelgavā visā tā garumā!”. 

 

Jautājumus uzdod: G.Kurlovičs, A.Tomašūns.  

A.Eihvalds izsaka priekšlikumu: jautājumu nodot izskatīšanai Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība”. 

Izsakās: A.Rāviņš, A.Rublis, G.Kurlovičs, M.Daģis, A.Pagors. 

 

A.Rāviņš aicina deputātus balsot par izteikto priekšlikumu: 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: pamatojoties uz 

Pašvaldību likuma 57.panta trešo daļu, pieņemt kolektīvo iesniegumu un nodot to izvērtēšanai 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība”, nosakot pienākumu 3 mēnešu 

laikā sniegt pārskatu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību. 

 

2/2 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2023. GADA 23. FEBRUĀRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.23-1  

“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” IZDOŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu komiteju kopīgajā sēdē. 

A.Rāviņš informē, ka lēmuma projektam ir saņemti deputāta G.Kurloviča priekšlikumi. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

 

1. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“2.4 punktā izslēgt vārdu “Tautsaimniecības”, lai atbilstu Pašvaldību likuma 39.p.2.daļai.” 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektore Irēna Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 6 (A.Rāviņš, V.Ļevčenoks, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – 7 (R.Vectirāne, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, 

U.Dūmiņš, M.Daģis), ATTURAS – 1 (A.Eihvalds), priekšlikums noraidīts. 

 

2. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“4.11 punktā skaitli “10000”aizstāt ar skaitli “7000”. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Rāviņš, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET 

– 9 (R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, 

M.Daģis, A.Eihvalds), ATTURAS – nav, priekšlikums noraidīts. 

 

3. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“5.1.1 punktā svītrot vārdus “iedzīvotāju veselību””. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, priekšlikums atbalstīts. 

 

4. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“6.1 punktā svītrot vārdus “izglītību, tostarp””. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 6 (J.Strods, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – 7 (A.Rāviņš, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, R.Šlegelmilhs, 

U.Dūmiņš, M.Daģis), ATTURAS – 1 (R.Vectirāne), priekšlikums noraidīts. 

 

5. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“8.p. izslēgt, jo burtiski citē augstāku normatīvo aktu.” 
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Izsakās: G.Kurlovičs. 

Jautājumu uzdod un izsakās: M.Daģis. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns, A.Eihvalds), 

PRET – 9 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, 

R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis), ATTURAS – nav, priekšlikums noraidīts. 

 

6. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“11.1 un 12.1 punktos jāprecizē aizvietošanas kārtība, šajos punktos atšķiras arī 10.2p. 

noteiktais pilnvarojums.” 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET – 9 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, 

U.Dūmiņš, M.Daģis), ATTURAS – 1 (A.Eihvalds), priekšlikums noraidīts. 

 

7. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“20.punktā svītrot vārdus “apstiprināšanu” un “vai atteikumu apstiprināt detālplānojumu””. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Jautājumus uzdod un izsakās: M.Daģis. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Tomašūns, I.Bandeniece), PRET – 10 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, 

U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), ATTURAS – 1 (A.Rublis), priekšlikums noraidīts. 

 

8. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 
“23.4 p. skaitli “10000” aizstāt ar skaitli “7000””. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET – 10 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, 

U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), ATTURAS – nav, priekšlikums noraidīts. 

 

9. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“svītrot 32.punktu - nekontrolējams ierobežojums konkrētai profesijai”. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Jautājumu uzdod un izsakās: A.Tomašūns, M.Daģis. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Tomašūns, A.Eihvalds, M.Daģis), 

PRET – 7 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, 

R.Šlegelmilhs), ATTURAS – 2 (A.Rublis, U.Dūmiņš), priekšlikums noraidīts. 

 

10. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“54.p. skaitli “1000” aizstāt ar skaitli “500””. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Jautājumus uzdod un izsakās: A.Rublis, A.Tomašūns. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET – 7 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, M.Daģis), 

ATTURAS – 3 (A.Eihvalds, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš), priekšlikums noraidīts. 

 

A.Rāviņš informē, ka ir saņemts deputāta A.Pagora priekšlikums: 
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“2. punktu papildināt ar vārdiem: “Domes deputātus ievēl Domes pastāvīgajās komitejās 

atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” un šiem noteikumiem. Katrs deputāts var strādāt vienā 

vai divās komitejās.” Līdz ar to tiks ievērots proporcionalitātes princips. Likums “Par 

pašvaldībām” 14. pants 3. daļa.”. 

Izsakās: A.Pagors. 

Informāciju par nolikumā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET – 8 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, 

U.Dūmiņš), ATTURAS – 1 (M.Daģis), BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS – 1 (A.Eihvalds) 

priekšlikums noraidīts. 

 

A.Rāviņš aicina balsot par lēmuma projektu: 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), PRET – 2 (A.Pagors, A.Rublis), 

ATTURAS – 2 (G.Kurlovičs, A.Tomašūns), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu un 49.panta pirmo daļu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr.23-1 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums”. 

 

Protokolam pielikumā saistošie noteikumi uz 12 lpp. un paskaidrojuma raksts uz 3 lpp. 

 

2/3 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  

DARBA REGLAMENTA IZDOŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu komiteju kopīgajā sēdē. 

A.Rāviņš informē, ka lēmuma projektam ir saņemti deputāta G.Kurloviča priekšlikumi. 

 

1. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“13.7 punktu izslēgt, jo atkārto augstāku normatīvo aktu”. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par reglamentā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns, M.Buškevics), 

PRET – 6 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, I.Priževoite, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš), 

ATTURAS – 3 (J.Strods, M.Daģis, A.Eihvalds), priekšlikums noraidīts. 

 

2. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“32.2 punktu izslēgt, jo tas ir komiteju pienākums ir sniegt atzinumu par lēmuma projektu”. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Infomāciju par reglamentā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Eihvalds, A.Tomašūns), PRET – 5 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, I.Priževoite, R.Šlegelmilhs), ATTURAS – 5 (J.Strods, 

M.Daģis, A.Rublis, M.Buškevics, U.Dūmiņš), priekšlikums noraidīts. 

 

3. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 
“papildināt 32.p. ar 32.8 - izteikšanās par balsošanas motīviem”. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par reglamentā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 
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Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns, I.Priževoite), 

PRET – 4 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics), ATTURAS – 5 (A.Eihvalds, 

R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš J.Strods, M.Daģis), priekšlikums noraidīts. 

 

4. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“37.p. papildināt ar vārdiem “vai iesniegt DVS sistēmā “Namejs”, jo sistēma droši autentificē 

iesniedzēju”. 

Izsakās: G.Kurlovičs, A.Eihvalds, M.Daģis. 

Informāciju par reglamentā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, priekšlikums atbalstīts. 

 

5. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 

“40.p. svītrot vārdus “Nepiedalīties balsojumā var tikai likumā “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā paredzētajos gadījumos” - tas ir “Pašvaldības domes 

deputāta statusa likuma” kompetences jautājums”. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Informāciju par reglamentā iekļauto punktu sniedz I.Škutāne. 

Jautājumu uzdod: A.Tomašūns. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Tomašūns), PRET – 2 

(A.Rāviņš, V.Ļevčenoks), ATTURAS – 8 (R.Vectirāne, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, 

R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Rublis), priekšlikums noraidīts. 

 

A.Rāviņš aicina balsot par lēmuma projektu: 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), PRET – 2 (G.Kurlovičs, A.Rublis), 

ATTURAS – 2 (A.Pagors, A.Tomašūns), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 50. panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības darba reglamentu. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 7 lpp. 

 

2/4 

GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOMES 2021. GADA 25. NOVEMBRA 

LĒMUMĀ NR.19/13 “JELGAVAS PILSĒTAS UN JELGAVAS NOVADA 

SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMA 

APSTIPRINĀŠANA” 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors), PRET – nav, 

ATTURAS – 3 (G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 18.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 

2.punktu un ceturtās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu 

Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 

nosacījumus un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta otro un trešo daļu, 
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 “Jelgavas 

pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšana” (turpmāk – lēmums) un lēmuma pielikumā “Jelgavas pilsētas un Jelgavas 

novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (turpmāk – pielikums) 

šādus grozījumus: 

1. Aizstāt lēmuma un lēmuma pielikuma nosaukumos un visā tekstā vārdu “pilsētas” ar vārdu 

“valstspilsētas”. 

2. Izteikt pielikuma 7.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.4.5. Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” Darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs;”; 

3. Aizstāt pielikuma 7.4.10. apakšpunktā vārdus “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas 

centrs” ar vārdiem “ “Jelgavas digitālais centrs”; 

4. Aizstāt pielikuma 7.4.15. apakšpunktā vārdu “Jelgavas” ar vārdu “Dienvidzemgales”; 

5. Aizstāt pielikuma 12. punktā vārdus “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” 

ar vārdiem “Jelgavas digitālais centrs”. 

6. Izteikt pielikuma pielikumu “Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas locekļu apziņošanas kārtība ar telekomunikācijas sakaru 

līdzekļiem” jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 1 lpp. 

 

2/5 

GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTPILSĒTAS DOMES 2021. GADA 23. SEPTEMBRA 

LĒMUMĀ NR.14/28 “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS UN JELGAVAS NOVADA 

SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS SASTĀVA 

APSTIPRINĀŠANA” 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, 

I.Bandeniece, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, 

A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 18. punktu, 10. panta pirmās daļas 

21 punktu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 

2. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 8. punktu, Jelgavas pilsētas un 

Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma nosacījumiem, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka 2023. gada 31. janvāra rīkojumu 22-

1.7/211 “Par amatpersonu norīkošanu darbam sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijās”, Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 7. decembra vēstuli Nr.JNP/3-18/22/1005 

“Par izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības pārstāvju deleģējumā darbam Jelgavas pilsētas un 

Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā”, Jelgavas novada domes 

2022. gada 30. novembra lēmumu Nr.1 “Par Ievas Briģes atbrīvošanu no Jelgavas novada 

Labklājības pārvaldes vadītāja amata” un 2022. gada 30. novembra lēmumu Nr.21 “Par 

Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 

sastāva apstiprināšanu”, Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. novembra lēmumu 

Nr.15/6 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” vadītāja 

iecelšana amatā”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikumu (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19-19) un Valsts policijas 
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Zemgales reģiona pārvaldes 2023. gada 2. februāra vēstuli Nr.20/11/4/2-ZRPnos/5372 “Par 

pārstāvja deleģēšanu komisijā”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 “Jelgavas 

valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšana” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus: 

1. Papildināt lēmuma 1.1.apakšpunktu aiz vārda “valstpilsētas” ar vārdu “pašvaldības”;  

2. Izteikt lēmuma 1.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3.1. Vairis Bērziņš – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona 

pārvaldes Elejas posteņa komandiera pienākumu izpildītājs;”. 

3. Papildināt lēmuma 1.3.2. apakšpunktu aiz vārda “valstpilsētas” ar vārdu “pašvaldības”;  

4. Izteikt lēmuma 1.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3.5. Daina Majoka – Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” 

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja”. 

5. Izteikt lēmuma 1.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3.7. Dana Landsberga – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales 

iecirkņa priekšniece;”. 

6. Izteikt lēmuma 1.3.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3.12. Ilze Āboliņa – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais 

centrs” vadītāja;”. 

7. Izteikt lēmuma 1.3.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3.13. Dins Stašāns – Jelgavas novada pašvaldības SIA “Jelgavas novada KU” valdes 

loceklis;”.  

8.  Svītrot lēmuma 1.3.19.apakšpunktu. 

 

2/6 

GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOMES 2022. GADA 24. NOVEMBRA 

LĒMUMA Nr.15/4 “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES 

“JELGAVAS PAŠVALDĪBAS OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS CENTRS” 

NOSAUKUMA MAIŅA UN JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 

IESTĀDES “JELGAVAS DIGITĀLAIS CENTRS” NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANA” 

 PIELIKUMĀ 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

Jautājumus uzdod un izsakās: G.Kurlovičs. 

Uz jautājumiem atbild: I.Škutāne. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, 

I.Bandeniece, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), PRET – 

1 (G.Kurlovičs), ATTURAS – 3 (A.Pagors, A.Rublis, A.Tomašūns), 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktu un Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības nolikumu (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. 

septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19-19), 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. novembra lēmuma Nr.15/4 “Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” 

nosaukuma maiņa un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” 

nolikuma apstiprināšana” pielikumā “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas 

digitālais centrs” nolikums” (turpmāk – pielikums) šādus grozījumus: 
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1. Aizstāt pielikuma 2.punktā vārdus “Jelgavas valstspilsētas domes”  ar vārdiem “Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības domes”;  

2. Papildināt pielikuma 9.6. apakšpunktu aiz vārda un simbola “izmantošanā;” ar vārdiem “un 

veikt tehnisko noteikumu izstrādi vājstrāvas gala iekārtu pieslēgšanai pašvaldības 

optiskajam tiklam;”; 

3. Papildināt pielikumu ar 9.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.6.1 veikt informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju risinājumu iegādi, ieviešanu, 

uzturēšanu, nomaiņu un likvidēšanu.”; 

4. Papildināt pielikumu ar 9.6.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.6.2 nodrošināt drošu elektroniskās informācijas apriti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

centralizētajos IT resursos un piekļuves IT resursiem un informācijas sistēmām.”. 

 

2/7 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2023. GADA 23. FEBRUĀRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.23-2  

“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

NODROŠINĀŠANAS FUNKCIJAS ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA” IZDOŠANA 

 

R.Vectirāne ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

Jautājumus uzdod: A.Rublis, G.Kurlovičs. 

Uz jautājumiem atbild: I.Škutāne, R.Vectirāne. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs), PRET – 1 

(A.Rublis), ATTURAS – 1 (A.Tomašūns), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, 44. panta pirmo un otro 

daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.1, 2.2, 2.4 daļu, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu 

noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām izmaksām sedz 

pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, Ministru kabineta 

2013. gada 16. jūlija noteikumiem Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Izdot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošos noteikumus 

Nr.23-2 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas 

īstenošanas kārtība” (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmuma Nr. 6/3 “Par 

pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 2.punktu ar šī 

lēmuma 1.punktā norādīto saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu. 

 

Protokolam pielikumā saistošie noteikumi uz 14 lpp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lpp. 

 

2/8 

PAŠVALDĪBAS ATBALSTA PRIVĀTAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI PAR 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANU UN BĒRNU 

UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM NOTEIKŠANA  

 

R.Vectirāne ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

Jautājumus uzdod un izsakās: A.Rublis. 

Uz jautājumiem atbild: I.Škutāne. 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs), PRET – 

nav, ATTURAS – 2 (A.Rublis, A.Tomašūns), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, 5. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra  noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu 

noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām 

sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, Ministru 

kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumiem Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, un Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.23-3 “Jelgavas 

valstspilsētas budžets 2023. gadam”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atbalsta apmēru Izglītības 

iestāžu reģistrā reģistrētai privātai izglītības iestādei licencētas pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksu segšanai: 

1.1. 271,00 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 

(pielikumā aprēķins par viena bērna vidējām izmaksām mēnesī pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs); 

1.2. 159,21 euro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības apguvei (pielikumā aprēķins par viena bērna vidējām izmaksām 

mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs); 

1.3. 200,00 euro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības apguvei, saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem 

nosacījumiem lielāka atbalsta apjoma noteikšanai. 

2. Noteikt pašvaldības atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš sniedz pilna 

laika bērnu uzraudzības pakalpojumu, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, 

kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 180,00 euro mēnesī. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmuma Nr. 6/3 “Par 

pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 1. un 

1.1 punktu. 

4. Lēmums piemērojams ar 2023. gada 1. janvāri. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 1 lpp. 

 

2/9 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

“JELGAVAS PAMATSKOLA “VALDEKA” – ATTĪSTĪBAS CENTRS”   

NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANA 

 

R.Vectirāne ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

G.Kurlovičs izsakās par darba kārtības 8.lēmuma balsojumu. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta pirmās daļas 

8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola 

“Valdeka” – attīstības centrs” nolikumu (pielikumā). 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 20. jūnija lēmuma Nr.7/3 

“Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1.internātpamatskola-attīstības 

centrs” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana” 2.punktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2023. gada 15. jūniju. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 6 lpp. 

 

2/10 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

“JELGAVAS PAULA BENDRUPA PAMATSKOLA”   

NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANA 

 

R.Vectirāne ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta pirmās daļas 

8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Paula Bendrupa 

pamatskola” nolikumu (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 20. jūnija lēmuma Nr.7/4 

“Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” 

nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana” 2.punktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2023. gada 15. jūniju. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 5 lpp. 

 

2/11 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

VADĪTĀJU MĒNEŠA DARBA ALGAS LIKMES NOTEIKŠANA 

 

R.Vectirāne ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.panta pirmās daļas 

21.punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 6. un 9.punktu, Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr.376 “Kārtība, 

kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

13.2.punktu un noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales 

kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, kas apstiprināti ar 

Jelgavas valstpilsētas domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr.10/12 “Noteikumu “Valsts 

budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšana” 6. un 7.punktu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 



13 

1. Noteikt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības 

iestāžu) vadītāju mēneša darba algas likmi līdz 2023. gada 31. augustam (pielikumā). 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 

29. septembra lēmuma Nr.12/7 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” 1.punkts.  

3. Lēmums piemērojams ar 2023. gada 1. janvāri. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 1 lpp. 

 

2/12 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA AR SIA “JELGAVAS ŪDENS”  

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes un 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds, savukārt šī panta pirmās daļas 2.punktā noteikta funkcija gādāt par 

pašvaldības administratīvās teritorijas sanitāro tīrību.  

Pašvaldību likuma 7.pantā noteikts, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu 

pašvaldība atsevišķu tās autonomajā kompetencē ietilpstošu pārvaldes uzdevumu var deleģēt 

citai personai. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā 

normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes 

uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

SIA “JELGAVAS ŪDENS” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kuram ir piešķirtas 

ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Jelgavas 

valstspilsētā. Ņemot vērā, ka darbību notekūdeņu apsaimniekošanas jomā SIA “JELGAVAS 

ŪDENS” veic jau ilgstoši un tā rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums un kvalificēts 

personāls, tas spēs visefektīvāk veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas 

prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību. 

Personu apvienība “Civitta” ir veikusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības 

izvērtējumu SIA “JELGAVAS ŪDENS”, ietverot ekonomisko, juridisko un ietekmes uz 

konkurenci izvērtējumu. Atbilstoši minētajam izvērtējumam, SIA “JELGAVAS ŪDENS”  

pamatdarbība centralizēto ūdensapgādes un pakalpojumu tirgū ir uzskatāma kā stratēģiski 

svarīga un atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā 

noteiktajiem nosacījumiem. Ņemot vērā minēto, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome ar 

2022. gada 22. decembra lēmumu Nr.18/13 “Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA 

“JELGAVAS ŪDENS”” ir atzinusi, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības funkciju efektīvai 

izpildei līdzdalība SIA “JELGAVAS ŪDENS”  ir saglabājama. 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu un 2.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktajām decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanas prasībām un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” paredzēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles 

un uzraudzības kārtību, 
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību uz vienu 

gadu. 

2. Pilnvarot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru slēgt lēmuma 1.punktā minēto 

līgumu. 

3. Pilnvarot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Centrālā pārvalde” slēgt līgumus par 

finansējuma piešķiršanu un veikt norēķinus ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” par deleģētā 

uzdevuma izpildi. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 8 lpp. 

 

2/13 

ILGTERMIŅA AIZŅĒMUMA ŅEMŠANA ERAF PROJEKTA (NR.4.2.2/0/21/A/039) 

“ĒKAS DAĻAS SVĒTES IELĀ 33, JELGAVĀ, ENERGOEFEKTIVITĀTES 

PAAUGSTINĀŠANA” ĪSTENOŠANAI 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” VI nodaļu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr.590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Finanšu ministrijas 2022. gada 

23. decembra rīkojumu Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” 9.3.apakšpunktu, 

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna 1. rīcībpolitikas 

“Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū” 1.6.sadaļā “Mūžizglītības attīstība, 

infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” iekļauto projekta ideju Nr.1.6.1. 

“ZRKAC ēkas infrastruktūras uzlabošana un attīstība” un saskaņā ar iepirkumu rezultātiem, lai 

paaugstinātu energoefektivitāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes 

“Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” nenosiltinātai ēkas daļai, samazinot iestādes 

siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Ņemt Valsts kasē ar tās noteikto kredīta procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu ERAF 

projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/039) “Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā, energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanai 149 102,20 euro (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši viens 

simts divi euro 20 centi) uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžetu. 

 

2/14 

ILGTERMIŅA AIZŅĒMUMA ŅEMŠANA ERAF PROJEKTA (NR.4.2.2/0/21/A/040) 

“JELGAVAS PAMATSKOLAS “VALDEKA”- ATTĪSTĪBAS CENTRA SKOLAS 

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” ĪSTENOŠANAI 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 



15 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” VI nodaļu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Finanšu ministrijas 2022. gada 

23. decembra rīkojumu Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” 9.3.apakšpunktu, 

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna 1. rīcībpolitikas 

“Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū” 1.2.sadaļā “Jelgavas pilsētas vispārējās 

izglītības iestāžu (VII) energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un infrastruktūras attīstība” 

iekļauto projekta ideju Nr.1.2.5. “Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centra (Jelgavas 

1. internātpamatskolas) infrastruktūras attīstība” un saskaņā ar iepirkumu rezultātiem, lai 

paaugstinātu energoefektivitāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 

pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs” skolas ēkā Institūta ielā. 4, Jelgavā, samazinot iestādes 

siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Ņemt Valsts kasē ar tās noteikto kredīta procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu ERAF 

projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/040) “Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra skolas 

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 579 625,97 euro (pieci simti 

septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro 97 centi) uz 20 gadiem ar atlikto 

pamatsummas maksājumu uz trīs gadiem. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžetu. 

 

2/15 

GROZĪJUMS JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOMES 2022. GADA 24. FEBRUĀRA 

LĒMUMĀ NR.3/14 “ILGTERMIŅA AIZŅĒMUMA ŅEMŠANA LATVIJAS-

LIETUVAS SADARBĪBAS PROJEKTA “KOPĪGA PĀRROBEŽU TŪRISMA 

PIEDĀVĀJUMA “SAULES CEĻŠ” IZVEIDE (SUN ROUTE)” ĪSTENOŠANAI” 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” VI nodaļu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Finanšu ministrijas 2022. gada 

23. decembra rīkojumu Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” 9.3.apakšpunktu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/14 “Ilgtermiņa 

aizņēmuma ņemšana Latvijas-Lietuvas sadarbības projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma 

piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” īstenošanai” (turpmāk – lēmums) grozījumu, izsakot  

lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

 “1. Ņemt Valsts kasē ar tās noteikto kredīta procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu Interreg 

Latvijas-Lietuvas sadarbības projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules 

ceļš” (SUN ROUTE) izveide” īstenošanai 188 777,66 euro (viens simts astoņdesmit astoņi 

tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro 66 centi) uz 10 gadiem ar atlikto 

pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem, sadalot pa gadiem: 

1.1. 2022. gadā 143 417,66 euro (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši četri simti 

septiņpadsmit euro 66 centi); 

1.2. 2023. gadā 45 360,00 euro (četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 00 

centi).” 
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2/16 

GROZĪJUMS JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOMES 2022. GADA 24. FEBRUĀRA 

LĒMUMĀ NR.3/17 “ILGTERMIŅA AIZŅĒMUMA ŅEMŠANA ERAF PROJEKTA 

“DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA ĒKAS ZIRGU 

IELĀ 47A, JELGAVĀ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” 

ĪSTENOŠANAI” 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” VI nodaļu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Finanšu ministrijas 2022. gada 

23. decembra rīkojumu Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” 9.3.apakšpunktu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/17 “Ilgtermiņa 

aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas 

Zirgu ielā 47A, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai” (turpmāk – lēmums) 

grozījumu izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Ņemt Valsts kasē ar tās noteikto kredīta procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu ERAF 

projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, 

energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 932 512,28 euro (deviņi simti trīsdesmit 

divi tūkstoši pieci simti divpadsmit euro 28 centi) uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas 

maksājumu uz 3 gadiem, sadalot pa gadiem: 

1.1. 2022. gadā 109 658,28 euro (viens simts deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi 

euro un 28 centi); 

1.2. 2023. gadā 822 854,00 euro (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

četri euro un 00 centi).” 

 

2/17 

GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2013. GADA 26. SEPTEMBRA 

LĒMUMĀ NR.12/24 “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS JAUNATNES 

LIETU KONSULTATĪVĀS KOMISIJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANA” 

 

R.Vectirāne ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Pagors), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 8.punktu, 53. panta otro daļu, Jelgavas 

valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr.19/10 “Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” izveidošana”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr.15/2 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Centrālā pārvalde” izveidošana”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. 

decembra lēmumu Nr.18/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes 

“Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” statusa noteikšana”,  

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/24 “Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana” 

šādus grozījumus: 

1. Izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku;”. 

2. Izteikt 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes ”Zemgales 

reģiona kompetenču attīstības centrs” pārstāvi;”. 

3. Izteikt 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” pārstāvi;”. 

4. Izteikt 9.12.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.12. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību 

departamenta pārstāvi;”. 

 

2/18 

GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOMES 2021. GADA 

23. SEPTEMBRA LĒMUMĀ NR.14/48 “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀS KOMISIJAS SASTĀVA 

APSTIPRINĀŠANA” 

 

R.Vectirāne ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Pagors), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 8.punktu, 53. panta otro daļu un 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma 

(apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr. 12/24 “Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana”) 7., 

9.1., 9.4., 9.6., 9.12. apakšpunktu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. 

februāra lēmumu Nr.2/17 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra 

lēmumā Nr. 12/24 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 

nolikuma apstiprināšana”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 

Sabiedrisko attiecību departamenta 2023. gada 1. februāra vēstuli Nr.ADM/9-2.1/23/21 “Par 

izmaiņām Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā”, Jelgavas valstspilsētas Skolēnu 

domes konsultantes, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jaunrades 

nams “Junda”” direktores I.Jaunzemes 2023. gada 13. februāra iesniegumu Nr.8/23 “Par 

komisijas sastāvu”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr. 14/48 “Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana” šādus 

grozījumus: 

1. Aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus “Jelgavas valstspilsētas dome” ar vārdiem “Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības dome”. 

2. Aizstāt 1.2.3.apakšpunktā vārdus “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības 

iestādes” ar vārdiem “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības 

iestādes”. 

3. Izteikt 1.2.4. un 1.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2.4. Jeļena Grīsle - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” 

jaunatnes lietu speciāliste; 

1.2.5. Renārs Beķeris - Jelgavas valstspilsētas Skolēnu domes pārstāvis”. 
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4. Izteikt 1.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2.10. Ritma Gaidamoviča – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā 

pārvalde” Sabiedrisko attiecību departamenta sabiedrisko attiecību galvenā 

speciāliste”. 

 

2/19 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS UN JELGAVAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS KOPĪGĀS IESTĀDES “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS UN 

NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA” SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU 

APSTIPRINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

Jautājumus uzdod: A.Tomašūns. 

Uz jautājumiem atbild: I.Škutāne. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, 

I.Bandeniece, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), PRET – 

1 (A.Pagors), ATTURAS – 3 (G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas pirmo teikumu,  

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās 

iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa” sniegtos maksas 

pakalpojumus (pielikumā).  

2. Lēmums stājas spēkā ar 2023. gada 1. martu. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2022. gada 22. decembra domes lēmumu Nr.18/26. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 2 lpp. 

 

2/20 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

“CENTRĀLĀ PĀRVALDE” MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas pirmo teikumu, likuma “Par tautas 

nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro un trešo daļu, 

Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr.15/2 “Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” izveidošana”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” maksas 

pakalpojumus (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 27. janvāra lēmumu Nr.1/5 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana”. 

 

Protokolam pielikumā lēmuma pielikums uz 1 lpp. 
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2/21 

GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

“JELGAVAS REĢIONĀLAIS TŪRISMA CENTRS” MAKSAS PAKALPOJUMOS 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās: G.Kurlovičs. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas pirmo teikumu, Tūrisma likuma 

8.pantu un Ministra kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas 

pakalpojumos (apstiprināti ar Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. oktobra lēmumu 

Nr.14/9 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

maksas pakalpojumu apstiprināšana”) šādus grozījumus: 

1. Izteikt 1.6.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojums Mērvienība 

Cena euro 

bez PVN  

1.6.1. 

Semināru zāle: no otrdienas līdz sestdienai - no 

plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00, svētdien no plkst. 11.00 

līdz plkst. 17.00 

1 stunda 8,27 

2. Papildināt ar 1.6.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojums Mērvienība 

Cena euro 

bez PVN  

1.6.1.1 

Semināru zāle: no otrdienas līdz sestdienai - no 

plkst.18.00 līdz plkst. 21.00, svētdien no plkst.17:00 

līdz plkst.21:00.  

1 stunda 24,79 

3. Papildināt ar 1.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojums Mērvienība 

Cena euro 

bez PVN  

1.6.
1 

Dzīvesziņu un aroda sētas pagalma (Vecpilsētas 

ielā 2) un tā inventāra noma5 

 

 

līdz 3 h 37,19 

4 - 6 h 49,59 

7 - 8 h 66,12 

9-12 h 99,17 

5  Pakalpojuma maksā ietilpst viena tehniskā stunda (60 min) pirms un viena tehniskā stunda 

(60 min) pēc pasākuma. 

 

2/22 

GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOMES 2022. GADA 22. DECEMBRA 

LĒMUMĀ NR.18/25 “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES 
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“SPORTA SERVISA CENTRS” UN TĀS PĀRRAUDZĪBĀ ESOŠO IZGLĪTĪBAS 

IESTĀŽU SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANA” 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu, 10.panta pirmās daļas 

pirmo teikumu un Ministra kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra lēmuma 

Nr.18/25 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” un tās 

pārraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana” pielikumā 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 1.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.1.7. visi vieglatlētikas sektori treniņiem  1 stunda 57,23 

1.2. papildināt ar 1.1.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.1.7.1 viens vieglatlētikas sektors 

treniņiem  
1 stunda 14,31 

2. Lēmums piemērojams ar 2023. gada 1. februāri. 

 

2/23 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ RADUŠOS 

ZAUDĒJUMU KOMPENSĀCIJAS NOTEIKŠANAS KOMISIJAS SASTĀVA 

APSTIPRINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), PRET – 1 (A.Rublis), ATTURAS 

– 3 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Tomašūns), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktu un Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas nolikuma 

(apstiprināts ar Jelgavas domes 2008. gada 20. marta lēmumu Nr.4/33 “Par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanas kārtību”) nosacījumiem, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu 

kompensācijas noteikšanas komisiju šādā sastāvā:  

1.1. Komisijas priekšsēdētājs Irēna Škutāne - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektore; 

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Sigita Beļaka - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 

Pašvaldības īpašumu departamenta vadītāja; 

1.2.2. Ināra Krīgere - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”  

Finanšu departamenta vadītāja; 
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1.2.3. Lelde Rinča - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 

Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste; 

1.2.4. Ilona Grimakova – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā 

pārvalde” Audita departamenta auditore; 

1.2.5. Līga Rulle - sabiedrības pārstāvis. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumu 

Nr.14/46 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu 

kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana”. 

 

2/24 

ATTEIKUMS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM UZ ĒKU (BŪVJU) ĪPAŠUMU 

SILA IELĀ 35, JELGAVĀ  

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saņemts […] iesniegums ar lūgumu izskatīt ēku (būvju)  īpašuma Sila ielā 35, Jelgavā, 

pirkuma līgumu  un pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības.  Iesniegumam pievienots 2023. gada 11. janvārī […] noslēgts 

Jaunbūves pirkuma līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0900 518 0065, Sila ielā 35, 

Jelgavā, pārdošanu par pirkuma maksu […]. 

Nekustamais īpašums Sila ielā 35, Jelgavā, sastāv no jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 

0900 018 0065 001 un reģistrēts Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000642003 uz […] vārda. Būve saistīta ar zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 0900 018 0065. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 018 0065 Sila ielā 35, Jelgavā, piekrīt 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai, saskaņā ar 2015. gada 29. janvāra lēmuma Nr.2/7 “Zemes 

reformas pabeigšana Jelgavas pilsētā” pielikuma trešo sadaļu “Pašvaldībai piekritīgā zeme”. 

Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma 

tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta otrā daļa 

nosaka, ja ēkas (būves) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir 

zemes īpašniekam. 

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un 

pilsētplānošanas departamenta atzinumu ēku (būvju) īpašums Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldībai nav nepieciešams Pašvaldību likumā noteikto autonomo funkciju izpildei. 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 16.punktu,  

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sila ielā 35, Jelgavā, kas sastāv no 

jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 0900 518 0065 001, par 2023. gada 11. janvāra  Jaunbūves 

pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu […]. 

 

2/25 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAIŅA IELĀ 38B, JELGAVĀ IEPRIEKŠĒJĀ 

STĀVOKĻA ATJAUNOŠANU 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

A.Rāviņš informē, ka lēmuma projektam ir saņemts deputāta J.Stroda priekšlikums: 

“Pieņemt lēmumu tikai par pašvaldībai piederošo zemes vienību Raiņa ielā 38B, Jelgavā, 

svītrojot lēmumprojekta 1.3. apakšpunktu, un sakarā ar to veikt attiecīgus grozījumus 
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lēmumprojektā (pielikumā), Savukārt jautājumā par patvaļīgo būvniecību uz privātai personai 

piederošās zemes vienības Raiņa ielā 38A, Jelgavā, ierosinu administratīvā akta izdevējam 

(Būvvaldei), piemērot adresātam piespiedu naudu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

368.panta nosacījumiem”. 

Izsakās: J.Strods. 

Jautājumu uzdod: A.Tomašūns. 

Uz jautājumu atbild: I.Škutāne. 

 

A.Rāviņš aicina balsot par deputāta J.Stroda iesniegto priekšlikumu: 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Rublis), PRET – nav, ATTURAS 

– 3 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Tomašūns), priekšlikums atbalstīts. 

 

A.Rāviņš aicina balsot par lēmuma projektu: 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Rublis), PRET – nav, ATTURAS 

– 3 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Tomašūns), 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 16.punktu, Būvniecības likuma 

18.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 57. pantu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 

otro punktu, 70.pantu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Uzdot […] līdz 2023.gada 15.maijam atjaunot Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Raiņa ielā 38B, Jelgavā iepriekšējo stāvokli, atbilstoši būvniecību 

regulējošu normatīvo aktu prasībām:  

1.1.  nojaucot smilšu kasti, šūpoles un izbūvēto laukumu no betona flīzēm; 

1.2.  noņemot zemes daļā, kas tiek izmantota kā piebraucamais ceļš pie garāžām Raiņa ielā 

38A, Jelgavā uzbērto smilšu slāni un būvgružus. 

2. Ja […] nepilda šī lēmuma 1. punktā noteikto, pilnvarot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamentu organizēt šī lēmuma 1. 

punktā noteikto uzdevumu izpildi.  

3. Ja lēmuma 1. punktā noteikto uzdevumu izpildi organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, nojaukšanas izdevumus 

segt no pamatbudžeta izdevumu programmas “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, 

veco māju nojaukšana” (klasifikācijas kods 06.604) esošajiem līdzekļiem un izlietotos 

pašvaldības līdzekļus piedzīt no […]. 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007). 

 

Protokolam pielikumā lēmums uz 2 lpp. 

 

A.Rāviņš izsludina sēdes pārtraukumu 10 minūtes. 

I.Bandeniece atslēdzas no sēdes DVS Namejs. 

 

2/26 

STARPGABALA STATUSA NOTEIKŠANA ZEMES VIENĪBAI 

ZAĻUMU IELĀ 6A, JELGAVĀ 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 
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Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, A.Rublis, A.Tomašūns), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zemes vienība Zaļumu ielā 6A, Jelgavā, ar aptuveno platību 236 m2  (kadastra 

apzīmējums 0900 029 0845) izvietojas uz zemes, par kuru zemes reformas normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā nav saņemti zemes pieprasījumi īpašuma tiesību atjaunošanai no bijušajiem 

zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un minētā zemes gabala piederība 1940. gada 21. 

jūlijā nav konstatēta. 

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 29. janvāra lēmuma Nr.2/7 “Zemes 

reformas pabeigšana Jelgavas pilsētā” pielikuma trešo sadaļu “Pašvaldībai piekritīgā zeme”, 

minētā zemes vienība piekrīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai un ir reģistrējama Zemgales 

rajona tiesas zemesgrāmatā uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vārda.  

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisijas 2023. gada 7. 

februāra lēmumu Nr.2/3 “Zemes vienības Zaļumu ielā 6A, Jelgavā atbilstība starpgabala 

statusam”, minētā zemes vienība ir starpgabals, kura atsevišķa saimnieciskā izmantošana nav 

iespējama un tas pievienojams kādam no blakus esošiem nekustamajiem īpašumiem. 

Ievērojot minēto, saskaņā ar Pašvaldību likumu 4.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 

otrās daļas 4.punktu, 4.¹ panta otrās daļas 6.punktu  un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu a)apakšpunktu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai Zaļumu ielā 6A, Jelgavā (kadastra apzīmējums 

0900 029 0845). 

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu 

departamentam reģistrēt lēmuma pirmajā punktā minēto starpgabalu Zemgales rajona tiesas 

zemesgrāmatā uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vārda. 

 

2/27 

APBŪVĒTA ZEMESGABALA DĀRZKOPJU IELĀ 4, JELGAVĀ  

ATSAVINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, Atsavināšanas likuma 

3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 8. pantu, 37. panta pirmās 

daļas 4. punktu, 44.1 panta piekto daļu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2023. gada 3. februāra lēmumu Nr.2/1 “Apbūvēta zemesgabala 

Dārzkopju ielā 4, Jelgavā atsavināšana” un […] 2022. gada 17. marta iesniegumu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemesgabalu Dārzkopju 

ielā 4, Jelgavā (kadastra numurs 09000360132, kadastra apzīmējums 09000360132, platība 

759 m2), uz tā esošās būves īpašniekam […].  

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

 

Protokolam pielikumā lēmums uz 2 lpp. 
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2/28 

ZEMES STARPGABALA KĀRKLU IELĀ 39B, JELGAVĀ 

ATSAVINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, Atsavināšanas likuma 

3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 8. pantu, 36. panta trešo daļu, 

37. panta pirmās daļas 4. punktu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2023. gada 3. februāra lēmumu Nr. 2/2 “Zemes starpgabala Kārklu ielā 39B, Jelgavā 

atsavināšana” un […] 2022. gada 14. septembra iesniegumu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu Kārklu ielā 39B, 

Jelgavā (kadastra numurs 09000080596, kadastra apzīmējums 09000080594, platība 

789 m2), pārdodot to piegulošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000080487 

Kārklu ielā 39A, Jelgavā īpašniecei […].  

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

 

Protokolam pielikumā lēmums uz 2 lpp. 

 

2/29 

ZEMES STARPGABALA STRAZDU IELĀ 22A, JELGAVĀ 

ATSAVINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, Atsavināšanas likuma 

3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 8. pantu, 36. panta trešo daļu, 

37. panta pirmās daļas 4. punktu, 44. panta astotās daļas 1. punktu, Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2023. gada 3. februāra lēmumu Nr. 2/3 “Zemes 

starpgabala Strazdu ielā 22A, Jelgavā atsavināšana” un […] 2021. gada 11. novembra 

iesniegumu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu Strazdu ielā 22A, 

Jelgavā (kadastra numurs 09000360405, kadastra apzīmējums 09000360391, platība 

412 m2), pārdodot to piegulošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000360149 

Strazdu ielā 22, Jelgavā īpašniekam […].  

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

 

Protokolam pielikumā lēmums uz 2 lpp. 

 

2/30 
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ĒKAS LIELAJĀ IELĀ 49, JELGAVĀ 1355/19332 DOMĀJAMO DAĻU  

IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

       Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu, Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. oktobra 

lēmumu Nr.14/30 “Ēkas Lielajā ielā 49, Jelgavā 1355/19332 domājamo daļu atsavināšanas 

uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles 

komisijas 2023. gada 30. janvāra lēmumu Nr.2/1 “Ēkas Lielajā ielā 49, Jelgavā 1355/19332 

domājamo daļu 2023. gada 30. janvāra izsoles protokola Nr. 1 apstiprināšana”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09005030009, kas sastāv no ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 09000030036004 Lielajā ielā 49, Jelgavā, Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošo 1355/19332 domājamo daļu (lietošanā telpu grupa ar kadastra 

apzīmējumu 09000030036004006, kopējā platība 133,5 m2) izsoles rezultātus un pārdot to 

Ražošanas-komerciālajai sabiedrībai “PRESTIŽS” SIA (reģistrācijas Nr.41703002825, 

juridiskā adrese: Lielā iela 49, Jelgava, LV-3001) par 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši 

euro, 00 centi). 

2. Pilnvarot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības 

īpašumu departamenta vadītāju noslēgt ēkas ar kadastra apzīmējumu 09000030036004 

Lielajā ielā 49, Jelgavā, Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo 1355/19332 domājamo 

daļu pirkuma līgumu ar Ražošanas-komerciālo sabiedrību “PRESTIŽS” SIA. 

 

2/31 

NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA DAMBJA IELĀ 22A, JELGAVĀ  

IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

       Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu, Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. oktobra 

lēmumu Nr.14/28 “Neapbūvēta zemesgabala Dambja ielā 22A, Jelgavā atsavināšanas 

uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles 

komisijas 2023. gada 27. janvāra lēmumu Nr.1/1 “Par neapbūvēta zemesgabala Dambja 

ielā 22A, Jelgavā izsoli”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala Dambja ielā 22A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000030420, 

kadastra apzīmējums 09000030419, platība 1392 m2) izsoles rezultātus un pārdot to 

SIA “TRAFIK” (reģistrācijas Nr.43603028296, juridiskā adrese: Draudzības iela 6, Jelgava, 

LV-3001) par 16 400,00 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi). 

2. Pilnvarot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības 

īpašumu departamenta vadītāju noslēgt neapbūvēta zemesgabala Dambja ielā 22A, Jelgavā 

pirkuma līgumu ar SIA “TRAFIK”. 
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2/32 

GROZĪJUMS JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2021. GADA 25. FEBRUĀRA 

LĒMUMĀ NR.3/10 “ILGTERMIŅA AIZŅĒMUMA ŅEMŠANA ERAF PROJEKTA 

“MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ UN 

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLĀ” ĪSTENOŠANAI” 

 

Informāciju par papildus iesniegto lēmuma projektu sniedz I.Škutāne. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, 

A.Tomašūns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” VI nodaļu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr.590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Finanšu ministrijas 2022. gada 

23. decembra rīkojumu Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” 9.3.apakšpunktu, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 “Ilgtermiņa 

aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai” (turpmāk – lēmums) grozījumu izsakot lēmuma 

1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Ņemt Valsts kasē ar tās noteikto kredīta procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu ERAF 

projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskolā” īstenošanai 8 352 616,80 euro (astoņi miljoni trīs simti piecdesmit divi tūkstoši 

seši simti sešpadsmit euro 80 centi) uz 30 gadiem, sadalot pa gadiem: 

1.1. 2021. gadā 1 421 756,66 euro (viens miljons četri simti divdesmit viens tūkstotis septiņi 

simti piecdesmit seši euro 66 centi) 

1.2. 2022. gadā 3 845 373,14 euro (trīs miljoni astoņi simti četrdesmit pieci tūkstoši trīs 

simti septiņdesmit trīs euro un 14 centi); 

1.3. 2023. gadā 3 085 487,00 euro (trīs miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti 

astoņdesmit septiņi euro un 00 centi).” 

 

2/33 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2023. GADA 23. FEBRUĀRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.23-3  

“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2023. GADAM” 

IZDOŠANA 

 

A.Rāviņš ziņo par lēmuma projekta izskatīšanu komiteju kopīgajā sēdē. 

 

A.Rāviņš informē, ka lēmuma projektam ir saņemti deputātu priekšlikumi. 

 

1. Deputāta M.Daģa priekšlikums: 

“Samazināt finansējumu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par 20 000 EUR, un novirzīt šo 

summu Ukrainas civiliedzīvotāju skolēnu vasaras nometnei latviešu valodas apguvei.” 

Izsakās: M.Daģis. 

Jautājumus uzdod: A.Rublis, G.Kurlovičs, A.Eihvalds. 

Uz jautājumiem atbild: I.Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas 

digitālais centrs” vadītāja I.Āboliņa. 

Izsakās: R.Vectirāne. 
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Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, A.Rublis), PRET – nav, ATTURAS 

– 3 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Tomašūns), priekšlikums atbalstīts. 

 

2. Deputāta A.Rubļa priekšlikums: 

“Projektēt un izbūvēt velotrasi (pump-track), paredzot tam finansējumu 150 000 EUR. 

Finansējuma avots: sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. Budžeta kodā 04.515 samazināt izdevuma plāna pozīciju par 150 000 

EUR.” 

Izsakās: A.Rublis. 

Jautājumu uzdod un izsakās: A.Eihvalds, A.Pagors. 

Uz jautājumiem atbild: I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (V.Ļevčenoks, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), 

PRET – 6 (A.Rāviņš, M.Buškevics, I.Priževoite, J.Strods, U.Dūmiņš, M.Daģis), ATTURAS – 

3 (A.Eihvalds, R.Vectirāne, R.Šlegelmilhs), priekšlikums noraidīts. 

 

3. Deputāta A.Rubļa priekšlikums: 
“Ieviest stipendiju programmu talantīgiem jauniešiem, paredzot tam pašvaldības budžetā 

līdzekļus 6000 EUR. Finansējuma avots: izpildvaras institūcijas. Nepieciešams samazināt 

administratīvos izdevumus, kuri ir vieni no lielākajiem salīdzinājumā ar citām pašvaldībām. 

Budžeta kodā 01.111 samazināt par 6000 EUR.” 

Izsakās: A.Rublis. 

Informāciju sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET – 7 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, U.Dūmiņš, M.Daģis), 

ATTURAS – 3 (A.Eihvalds, J.Strods, R.Šlegelmilhs), priekšlikums noraidīts. 

 

4. Deputāta A.Rubļa priekšlikums: 

“Izstrādāt tehnisko projektu gājēju ceļa un veloceliņa Kalnciema ceļā no Loka maģistrāles līdz 

pilsētas robežai un Tērvetes ielā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz pilsētas robežai paredzot tam 

finansējumu 60 000 eur. Finansējuma avots: naudas līdzekļu atlikums”. 

Izsakās: A.Rublis. 

Informāciju sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), 

PRET – 6 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, I.Priževoite, U.Dūmiņš, M.Daģis), 

ATTURAS – 3 (M.Buškevics, J.Strods, R.Šlegelmilhs), priekšlikums noraidīts. 

 

5. Deputāta A.Rubļa priekšlikums: 
“Izbūvēt sporta laukumu PII “Lācītis” paredzot finansējumu 28 205 EUR, lai nodrošinātu Bērnu 

tiesības un aizsardzības likuma 10. panta prasības “Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves 

apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību” 

Finansējuma avots: izpildvaras institūcijas. Budžeta kodā 01.111 samazināt par 28 205 EUR”. 

Izsakās: A.Rublis. 

Informāciju sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), PRET – 7 

(A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, R.Šlegelmilhs, M.Daģis), 

ATTURAS – 3 (A.Eihvalds, J.Strods, U.Dūmiņš), priekšlikums noraidīts. 

 

6. Deputāta G.Kurloviča priekšlikums: 
“Kodā 06.201 palielināt izdevumus par 30000 EUR ar mērķi - Kalnciema ceļa gājēju ietves 

projekta izstrādei. Samazināt par šo summu kodā F 22010000.” 

Izsakās: G.Kurlovičs. 
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Informāciju sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), 

PRET – 5 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, I.Priževoite, M.Daģis), ATTURAS – 4 

(M.Buškevics, J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš), priekšlikums noraidīts. 

 

7. Deputāta A.Pagora priekšlikums: 
“Lūdzu paredzēt un piešķirt finansējumu 200 000.00 EUR pabalstu ēdināšanas pakalpojuma 

apmaksai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–9. klases 

izglītojamajam 50 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas kārtējā mācību gadā. 

Finansējuma avots: Naudas līdzekļu atlikums. Nepieciešams samazināt izpildvaras 

administratīvos izdevumus, kuri ir vieni no lielākajiem salīdzinājumā ar citām pašvaldībām.” 

Izsakās: A.Pagors. 

Informāciju sniedz I.Škutāne. 

Jautājumu uzdod: A.Tomašūns. 

Uz jautājumu atbild: I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 3 (A.Eihvalds, A.Pagors, A.Rublis), PRET – 7 (A.Rāviņš, 

R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, M.Daģis, R.Šlegelmilhs), ATTURAS – 

4 (J.Strods, U.Dūmiņš, G.Kurlovičs, A.Tomašūns), priekšlikums noraidīts. 

 

8. Deputāta A.Pagora priekšlikums: 
“Lūdzu paredzēt un piešķirt finansējumu 100 000.00 EUR apmērā sporta stadiona būvprojekta 

izstrādei pie Jelgavas 5. vidusskolas un pie Jelgavas Pārlielupes pamatskolas. Finansējuma 

avots: Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām.” 

Izsakās: A.Pagors. 

Informāciju sniedz I.Škutāne. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), 

PRET – 8 (A.Rāviņš, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, R.Vectirāne, J.Strods, 

R.Šlegelmilhs, M.Daģis), ATTURAS – 1 (U.Dūmiņš), priekšlikums noraidīts. 

 

9. Deputāta A.Pagora priekšlikums: 
“Lūdzu paredzēt un piešķirt finansējumu 100 000.00 EUR apmērā vienreizēju pabalstu bērna 

piedzimšanas gadījumā (turpmāk III. nodaļā – piedzimšanas pabalsts) 150,00 EUR apmērā par 

pirmo bērnu, 250,00 EUR apmērā par otro bērnu, 300,00 EUR apmērā par trešo bērnu un 

nākamajiem. Finansējuma avots: 01.111. Izpildvaras institūcija. Domes darbinieku (darba algas 

palielināšana darbiniekiem 266 161 EUR) un deputātu darba algas (darba algas palielināšana 

deputātiem 166 056 EUR) palielināšanas samazināšanu. 

Izsakās: A.Pagors. 

Informāciju sniedz I.Škutāne. 

Jautājumu uzdod: G.Kurlovičs. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Eihvalds, A.Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, A.Tomašūns), 

PRET – 4 (A.Rāviņš, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite), ATTURAS – 5 (R.Vectirāne, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis), priekšlikums noraidīts. 

 

A.Rāviņš aicina balsot par lēmuma projektu: 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Priževoite, 

J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), PRET – 2 (A.Pagors, A.Rublis), 

ATTURAS – 2 (G.Kurlovičs, A.Tomašūns), 

Saskaņā ar “Pašvaldību likuma” 48. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 16., 17. pantu un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra 

rīkojumu Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”,  

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Izdot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr.23-

3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam”. 

 

Protokolam pielikumā saistošie noteikumi uz 2 lpp., pielikumi uz 42 lpp., paskaidrojuma raksts 

uz 58 lpp. 

 

 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audiovizuālajā ierakstā, kas publicēts pašvaldības 

oficiālajā tīmekļa vietnē www.jelgava.lv. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece      R.Vectirāne 

 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

Iestādes “Centrālā pārvalde” 

Administratīvā departamenta 

Lietvedības nodaļas vadītāja       B.Jēkabsone 

2023. gada 27. februārī 

http://www.jelgava.lv/


 
 

Jelgavas valstpilsētas domes priekšsēdētājam  

pasts@jelgava.lv  

 

Gunārs Kurlovičs 

Jelgavas valstspilsētas domes deputāts 

gunars.kurlovics@jelgava.lv  

 

Deputāta viedoklis par 23.02.2023 domes sēdē izskatītajiem jautājumiem. 

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma38. panta (5) daļu deputātam piecu darbdienu laikā pēc domes sēdes 

protokola parakstīšanas ir tiesības rakstveidā iesniegt domes priekšsēdētājam savu viedokli par domes 

sēdē izskatītu jautājumu. Deputāta viedokli pievieno domes sēdes protokolam, un tas kļūst par 

neatņemamu domes sēdes protokola sastāvdaļu.  

1. Par darba kārtības 2.p. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo 

noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” izdošana. 

Ņemot vērā, ka  Pašvaldību likuma 39.p.2.daļā nepārprotami noteikts “Dome izveido finanšu 
komiteju, attīstības komiteju un komitejas….” vārds “tautsaimniecības” obligāti izslēdzams no 
komitejas nosaukuma.  
8.punkts izslēdzams, jo burtiski pārrakstīts augstāka normatīvā akta Pašvaldību likuma 17.panta 
5.daļas teksts un neietver nekādu noteiktas kārtības aprakstu. 
20.punktā svītrot vārdus  “apstiprināšanu” un  “vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu”, jo 
likums atļauj, nevis uzliek par pienākumu, detālplānojumu apstiprināšanu deleģēt izpilddirektoram. 
Ņemot vērā, ka tas ir svarīgs teritoriālās plānošanas dokuments - atstājams domes kompetencē.  
54. punkta prasība publisko apspriešanu tiesības ierosināt 1000 iedzīvotājiem ir nesamērīga un 

aizstājama ar skaiti “500”. Pēc analoģijas – saskaņā ar Pašvaldību likuma 56. pantu kolektīvā 

iesnieguma limits Jelgavai ir 300 iedzīvotāji. 

 

2. Par darba kārtības 3.punktu. No reglamenta izslēdzams 13.7 punkts, jo burtiski pārrakstīts 

Pašvaldību likuma 40.panta 3.daļas 5. punkts.  

32.2. punkts ir izslēdzams, jo komiteju pienākumos ir sagatavot un sniegt atzinumu domei par 

lēmuma projektu, tādēļ ierastā prakse ar lēmumu projektu atkārtotu pārlasīšanu papildus 

ziņojumam nav lietderīga un kavē sēdes procesu.  

32.punkts papildināms ar 32.8” izteikšanās par balsošanas motīviem”, jo izriet no Pašvaldību 

likuma 38. panta 3.daļas 12. punkta “pēc deputāta pieprasījuma viņa izteiktā viedokļa vai izteikšanās 
par balsošanas motīvu kopsavilkumu” satura. 

40.punktā svītrot vārdus “Nepiedalīties balsojumā var tikai likumā “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā paredzētajos gadījumos”, jo ierobežo deputāta tiesības 

Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 5.panta izpratnē. Tas izriet arī no konteksta ar 

Pašvaldību likuma 38.panta 3.daļas 10.punktu un faktiski pārsniedz domes pilnvaras. 

Deputātam var būt arī citi ētiska rakstura iemesli izslēgt sevi no balsošanas, tehniskas 

problēmas, ja balso attālināti un citi neparedzēti gadījumi. 

 

3. Pieņemot sēdes darba kārtības 1.punktā lēmumu par iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma prasību 

un uzdodot iestādei Pilsētsaimniecība realizēt noteiktu uzdevumu, bet nepieņemot manu 

priekšlikumu jautājumā “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo 

noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana” par 

mailto:pasts@jelgava.lv
mailto:gunars.kurlovics@jelgava.lv


 
 

finansējuma piešķiršanu šim mērķim, dome ir pārkāpusi publiskajā pārvaldē būtisku principu 

– deleģējot uzdevumu, jāparedz arī finansējums tā izpildei. 
 
  

Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 


