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Sēdi vada:
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Sēdes protokoliste

ZIEDONIS CAUNE
Leontīne Zaremba

Sēdē piedalās:
Domes deputāti:
Ziedonis Caune
Juris Lavenieks
Ilze Vītola
Valda Sējāne
Edgars Turks
Modris Jansons
Madars Lasmanis
Sarmīte Balode
Lilita Leoho
Aigars Strupulis
Inta Savicka
Oskars Cīrulis
Nataļja Hohlova
Irina Dolgova
Aija Tračuma
Anita Klupša
Kārlis Rimša
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- piedalās (ienāk plkst.15:50)
- piedalās
- nepiedalās (pasākums skolā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (darba pienākumi)
- piedalās
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- piedalās

Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Valdis Buividaitis, Laila Čima, Sandra Kālvāne, Aldis
Jēgeris, Dzintars Lagzdiņš, Jānis Erno, Dace Kaņepone, Dace Gražule, Vladislavs
Pogožeļskis, Silvija Zīberte, Vladislavs Beitāns, Haralds Dauginovičs, Dainis Keidāns,
Armands Fridrihsons, Inga Striška, Ruta Medne, Leonīds Koindži-Ogli, Daiga Branta, Anda
Strautniece, Maija Lasmane Aivars Kokins, Olga Rudaka, Kristīne Beitāne, Dace Ozola, Aija

Udalova, Ginta Avotiņa, Ilze Brakmane, Modris Žeivots, Līga Lonerte, Dzintars Cāzers,
Armands Onzuls, Anita Liekna, Anda Duge, Ilze Āna, Aigars Krastiņš.
Sēdē piedalās Gaitis Grūtups (laikraksts “Zemgales Ziņas”).
Sēdes vadītājs informē par darba kārtību ar diviem papildus jautājumiem un rosina apstiprināt
darba kārtību.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes vadītāja priekšlikumu atbalstīt.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes 1-3; 2. Ziedkalnes 110, Vilces p.; 3.Lietuvas 65/67-20, Elejas p.; 4.Draudzības 6-103; 5.Draudzības 10-5;
6.Draudzības 4-41; 7.Lielupes 41-1; 8.Lielupes 41-2; 9.Draudzības 13-48; 10.Draudzības 6-59;
11.Draudzības 6-109; 12.Jaunības 1-7; 13.Draudzības 4-33; 14.Lielupes 23-1; 15.Draudzības 1325, Kalnciema p.; 16.Dzelzceļnieku 7-2, Elejas p.; 17.Smīziņi 1, Līvbērzes p.; 18.Kārniņi 18-1,
Jaunsvirlaukas p.; 19 Ziedkalnes 2-7, Vilces p.; 20.Draudzības 12-34; 21.Draudzības 6-21;
22.Draudzības 6-115; 23.Draudzības 6-19; 24.Draudzības 7-16; 25.Draudzības 13-55, Kalnciema
p.; 26.Kastaņi 2; 27.Milleri 3-4; 28.Milleri 7-3, Zaļenieku p.; 29.Bauskas 9-25, Elejas p.; 30.Vilces
sk. 2-2, Vilces p.; 31.Centrs 2-3, Lielplatones p.; 32.Saktas 4, Elejas p.; 33.Celtnieku 41-3,
Valgundes p.)
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1. Tīsu krogs-3, Lielplatones p.; 2. Kārniņi 4-4,
Jaunsvirlaukas p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1. Braņķi-2; 2. Braņķi-4, Lielplatones p.)
4. Par zemes vienības atsavināšanu trešajā izsolē (Smiltnieki, Vircavas p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Draudzības iela 14; 2. Jelgavas iela 22,
Kalnciema p.)
6. Par zemes vienības sadalīšanu (Ceļmalieši, Glūdas p.)
7. Par grozījumiem Jelgavas rajona Vilces pagasta Tautas deputātu padomes 1994.gada
12.jūlija lēmumā (protokols Nr.1 5.§) „Par īpašuma tiesību atjaunošanu”
8. Par grozījumu 2014.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.14, 10.§) „Par dzīvojamās
mājas Rūpnīcas ielā 2, Kalnciema pagastā nojaukšanu”
9. Par Jelgavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu
10. Par projekta atlases kritēriju apstiprināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
11. Par sabiedrības līdzdalību SIA “Baltic Trade” iesnieguma apspriešanā
12. Par atļauju ražot destilātu (SIA LV Destilāti)
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13. Par 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes
nomu”” precizēšanu
14. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu
15. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu” izdošanu
16. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījums 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam”” izdošanu
17. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”” apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.18 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu
19. Par saistošo noteikumu Nr.19 “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” izdošanu
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Lielplatones p.; 2. Sesavas p.)
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu (1. Elejas p.; 2. Zaļenieku p.)
23. Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu mirušai personai (Zaļenieku p.)
24. Par debitora parāda izslēgšanu no bilances (Svētes p.)
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Iepazīsim sevi"
26. Par naudas balvas piešķiršanu
27. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
28. Par Aizupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
29. Par grozījumu 2015.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr.15, 16.§) lēmumā “Par
elektronisko norēķinu ieviešanu”
30. Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem
31. Par iepirkuma ,,Juridisko pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada pašvaldības
vajadzībām,, atcelšanu
DAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
32. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bārbeles 5, Vilces p.)
33. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Saktas-1; 2. Saktas-7; 3.
Aspazijas 1-2, Elejas p.)

Ivars Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums pielikumā).
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Jautājumus ziņotājam uzdod:
Deputāte uzdod jautājumu par to, kāpēc ziņojums parādījās (deputātiem pieejams) pirms
pusstundas.
Ivars Romānovs atbild, ka šis ziņojums ir kā atskats par paveikto gada griezumā, ne konkrēts
ziņojums par domes uzdoto lēmumu izpildi, tas ir izņēmums (svētku gadījumā).

1. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes 1-3; 2. Ziedkalnes
1-10, Vilces p.; 3.Lietuvas 65/67-20, Elejas p.; 4.Draudzības 6-103; 5.Draudzības 10-5;
6.Draudzības 4-41; 7.Lielupes 41-1; 8.Lielupes 41-2; 9.Draudzības 13-48; 10.Draudzības 659; 11.Draudzības 6-109; 12.Jaunības 1-7; 13.Draudzības 4-33; 14.Lielupes 23-1;
15.Draudzības 13-25, Kalnciema p.; 16.Dzelzceļnieku 7-2, Elejas p.; 17.Smīziņi 1, Līvbērzes
p.; 18.Kārniņi 18-1, Jaunsvirlaukas p.; 19 Ziedkalnes 2-7, Vilces p.; 20.Draudzības 12-34;
21.Draudzības 6-21; 22.Draudzības 6-115; 23.Draudzības 6-19; 24.Draudzības 7-16;
25.Draudzības 13-55, Kalnciema p.; 26.Kastaņi 2; 27.Milleri 3-4; 28.Milleri 7-3, Zaļenieku
p.; 29.Bauskas 9-25, Elejas p.; 30.Vilces sk. 2-2, Vilces p.; 31.Centrs 2-3, Lielplatones p.;
32.Saktas 4, Elejas p.; 33.Celtnieku 41-3, Valgundes p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot M. R. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē
2015.gada
12.novembrī ar Nr.VIL/3-19.1/15/1688–R par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Ziedkalnes 1”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Ziedkalnes 1”-3,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā 48,0 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. R.;
3. 2015.gada 12.novembrī Jelgavas novada bāriņtiesā noslēgta vienošanās par dzīvokļa
atsavināšanas kārtību;
4. 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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Ziedkalnes 1”-3, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā 48,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002 0029
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2.

3.

4.
5.

009) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5490 002 0073) 480/5314
domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Ziedkalnes 1”-3, Vilces pag.,
Jelgavas nov., 48,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002
0029 009) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5490 002 0073) 480/5314
domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
2.
Izskatot A.P. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2015.gada 12.novembrī
ar Nr.VIL/3-19.1/15/1689–P par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli “Ziedkalnes 1”-10, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Ziedkalnes 1”-10,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā 46,2 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A.P.;
3. 2015.gada 12.novembrī Jelgavas novada bāriņtiesā noslēgta vienošanās par dzīvokļa
atsavināšanas kārtību;
4. 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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Ziedkalnes 1”-10, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā 46,2 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002
0029 009) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5490 002 0073) 462/5314
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Ziedkalnes 1”-10, Vilces pag.,
Jelgavas nov., 46,2 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490
002 0029 009) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5490 002 0073)
462/5314 domājamās daļas.
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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.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3.
Izskatot E. N. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2015.gada
20.novembrī ar Nr. ELE/3-19.1/15/1719 –N par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Lietuvas iela 65/67-20, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Lietuvas iela 65/67-20,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā 38,7 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts E. N.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Lietuvas iela 65/67-20, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 38,7 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5448 006 0421 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
5448 006 0421) 387/16080 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Lietuvas iela 65/67-20, Elejā,
Elejas pag., Jelgavas nov., 38,7 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5448 006 0421 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
5448 006 0421) 387/16080 domājamās daļas.
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.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

6

4.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A. R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 12.novembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1687-R ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-103, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.103, Draudzības
ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,6 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. R., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 12.novembrī vienošanos starp īrnieku
un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs S.
R.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.103, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,6 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 466/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.103, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 46,6 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 466/55152 domājamās daļas.
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.
5.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas Ņ.P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 12.novembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1686-P ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 10-5, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.5, Draudzības ielā 10,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 33,9 m²;
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2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Ņ.P. , viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī nav iemitinātas citas personas;
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 daļu 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 dom, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.5, Draudzības ielā 10, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 33,9m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010010, ar platību 3062m², 339/15725 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.5, Draudzības ielā 10, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 33,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010010, ar
platību 3062m², 339/15725 domājamās daļas.
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.
6.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas V. L. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 20.oktobra ar Nr.KAL/3-19.1/15/1685-L ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 4-41, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.41, Draudzības ielā 4,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 50,1 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. L., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 12.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs V. L.;
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.
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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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.41, Draudzības ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 50,1 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010014, ar platību 3200m², 501/21381 domājamo daļu.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.41, Draudzības ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 50,1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010014, ar
platību 3200m², 501/21381 domājamo daļu.
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.
7.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas G. B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 28.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1615-B ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 41-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.1, Lielupes ielā 41,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 38,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts G. B., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 1.oktobra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs G. B.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
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Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.1, Lielupes ielā 41, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 38,0 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010120001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010195, ar platību 1324m², 380/810 domājamo daļu.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.1, Lielupes ielā 41, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 38,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010120001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010195, ar
platību 1324m², 380/810 domājamo daļu.
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.
8.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A. L. pilnvarotās personas G. B. (Zvērinātas
notāres Dainas Andersones 2014.gada 5.septembrī izdota pilnvara Nr.5758) iesniegumu, kas
reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada 28.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1617-B ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 41-2, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, Lielupes ielā 41,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 43,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. L., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī nav iemitinātas citas personas.
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.2, Lielupes ielā 41, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 43,0 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010120001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010195, ar platību 1324m², 430/810 domājamo daļu.
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2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.2, Lielupes ielā 41, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 43,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010120001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010195, ar
platību 1324m², 430/810 domājamo daļu.
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.
9.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A. P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 11.novembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1678-P ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 13-48, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.48, Draudzības ielā
13, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 25,7 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. P., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī nav iemitinātas citas personas;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.48, Draudzības ielā 13, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 25,7 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010024001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010024, ar platību 3508m², 257/25933 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.48, Draudzības ielā 13, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 25,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010024001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010024, ar
platību 3508m², 257/25933 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
10.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas J. J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta
pārvaldē 2015.gada 11.novembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1679-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-59, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.59, Draudzības ielā 6,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 31,8 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. J., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī nav iemitinātas citas personas;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.59, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,6 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 318/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.59, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 46,6 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 318/55152 domājamās daļas.
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.

11.
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Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas Feodora Prokofjevas iesniegumu, kas reģistrēts
Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada 30.novembra ar Nr.KAL/3-19.1/15/1756-P ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-109, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.109, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 47,1 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts F.P., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 30.novembrī vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs F.P.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.109, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 47,1 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 471/55152 domājamo daļu.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.109, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 47,1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 471/55152 domājamo daļu.
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.
12.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas M. B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 23.novebrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1722-B ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Jaunības iela 1-7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.7, Jaunības ielā 1,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 53,2m²;
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2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. B., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 23.noevmbrī vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs A. B.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.7, Jaunības ielā 1, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,2 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010012001 un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 54110010012, ar platību 5122m², 532/47177 domājamo daļu.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.7, Jaunības ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 53,2 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010012001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010012, ar
platību 5122m², 532/47177 domājamo daļu.
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.
13.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja J. F. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 2.decembra ar Nr.KAL/3-19.1/15/1767-F ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 4-33, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.33, Draudzības ielā 4,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 54,4 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. F., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 30.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs Evita
Fjodorova;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
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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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.33, Draudzības ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 54,4 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010014, ar platību 3200m², 544/21381 domājamo daļu.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.33, Draudzības ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 54,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010014, ar
platību 3200m², 544/21381 domājamo daļu.
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.
14.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja M. L. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 27.novembra ar Nr.KAL/3-19.1/15/1750-L ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 23-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.1, Lielupes ielā 23,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 54,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. L., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 26.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs M. L.;
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 daļu 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
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balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.1, Lielupes ielā 23, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 54,0 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010016001 un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 54110010016, ar platību 3880m², 540/7769 domājamo daļu.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.1, Lielupes ielā 23, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 54,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010016001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010016, ar
platību 3880m², 540/7769 domājamo daļu.
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.
15.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas Z. M. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 26.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1607-M ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 13-25, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.25, Draudzības ielā
13, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 56,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Z. M., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 26.oktobra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs Z. M.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.25, Draudzības ielā 13, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 56,0 m², dzīvojamās mājas ar
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2.

3.

4.
5.

kadastra apzīmējumu 54110010024001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010024, ar platību 3508m², 560/25933 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.25, Draudzības ielā 13, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 56,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010024001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010024, ar
platību 3508m², 560/25933 domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

16.
Izskatot D. B. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2015.gada
20.novembrī ar Nr. ELE/3-19.1/15/1757 –B par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Dzelzceļnieku iela 7-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Dzelzceļnieku iela 7-2,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā 65,9 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. B.;
3. 2015.gada 30.novembrī Jelgavas novada pašvaldības bāriņtiesā noslēgta vienošanās
par dzīvokļa atsavināšanas kārtību;
4. 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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Dzelzceļnieku iela 7-2, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā 65,9 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0559 001), palīgēkām ar kadastr apzīmējumiem 5448 006 0559 002, 5448
006 0559 003 un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5448 006 0559) 659/2641
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Dzelzceļnieku iela 7-2, Elejā,
Elejas pag., Jelgavas nov., 65,9 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5448 006 0559 001), palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 5448 006
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0559 002 un 5448 006 0559 003 un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5448
006 0559) 659/2641 domājamās daļas.
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.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
17.
Izskatot M. M. G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „***, 2015.gada
24.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/214.6/15/1730-G, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Smīziņi”-1, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Smīziņi”-1, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 43,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts V. G., personas kods

***;

3. 2014.gada 20.maijā ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieci M. M. G., personas kods ***;
4. 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Smīziņi”-1, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā ar kopējo platību 43,0 m² un kopīpašuma 430/860 domājamās daļas no
zemes vienības 0,345 ha platībā (kadastra apzīmējums 5462 010 0920),
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 010 0920 001) un šķūņiem
(kadastra apzīmējumi 5462 010 0920 002 un 5462 010 0920 003).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Smīziņi”-1, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 43,0
m² un kopīpašuma 430/860 domājamās daļas no zemes vienības 0,345 ha platībā
(kadastra apzīmējums 5462 010 0920), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5462 010 0920 001) un šķūņiem (kadastra apzīmējumi 5462 010 0920 002 un
5462 010 0920 003).
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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.

18.
Izskatot V. K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
30.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1755-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli „Kārniņi 18”-1, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1.

Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 40,9 m²;

„Kārniņi 18”-1,

2.

Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts V. K. un viņa izteikusi vēlēšanos iegūt to
īpašumā;

3.

2015.gada 30.novembrī noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieku kļūs V. K.;

4.

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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Kārniņi 18”-1, Kārniņi, Jaunsvirlaukas
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 40,9 m² un kopīpašuma 409/3488
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0094
001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 001 0094).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Kārniņi 18”-1, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 40,9 m² un kopīpašuma 409/3488 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0094 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5456 001 0094).
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.
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19.
Izskatot A. A. B. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2015.gada 14.
decembrī ar Nr. VIL/3-19.1/15/1819 –B par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Ziedkalnes 2”-7, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Ziedkalnes 2”-7,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā 51,3 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. A. B.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Ziedkalnes 2”-7, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā 51,3 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002 0029
014) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0074, 513/9163
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Ziedkalnes 2”-7, Vilces pag.,
Jelgavas nov., 51,3 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002
0029 014), 513/9163 domājamās daļas.
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.
20.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas I. T. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 15.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1828-T ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12-34, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.34, Draudzības ielā
12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 53,1 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. T. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 14.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs I. T.;
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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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.34, Draudzības ielā 12, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,1 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010011, ar platību 9342m², 531/68712 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.34, Draudzības ielā 12, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 53,1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
531/68712 domājamās daļas.
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.
21.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas O. K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 9.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1799-K ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.21, Draudzības ielā 6,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 62,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts O. K., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 30.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs O. K.;
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.
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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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.21, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 62,0 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 620/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.21, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 62,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 620/55152 domājamās daļas.
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.
22.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas I. S. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 10.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1805-S ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-115, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.115, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,6 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. S., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 16.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs I. S.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
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Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.115, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,6m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 466/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.115, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 46,6m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 466/55152 domājamās daļas.
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.
23.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas K. R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 14.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1813-R ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-19, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.19, Draudzības ielā 6,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,1 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts K. R., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī nav iemitinātas citas personas;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.19, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,1 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 461/55152 domājamās daļas.
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2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.19, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 46,1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 461/55152 domājamās daļas.
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.
24.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja V. N. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 14.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1816-N ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 7-16, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.16, Draudzības ielā 7,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 42,9 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. N., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 14.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs V. N.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.16, Draudzības ielā 7, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 42,9 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010022, ar platību 2341m², 429/17304 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.16, Draudzības ielā 7, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 42,9 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010022, ar
platību 2341m², 429/17304 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
25.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas V. F. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 14.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1815-F ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 13-55, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.55, Draudzības ielā
13, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 47,1m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. F., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī nav deklarētas citas personas;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.55, Draudzības ielā 13, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 47,1 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010024001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010024, ar platību 3508m², 471/25933 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.55, Draudzības ielā 13, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 47,1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010024001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010024, ar
platību 3508m², 471/25933 domājamās daļas.
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.
26.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas A. M. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2015.gada 25.novembrī ar Nr.ZAL/3-
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19.1/15/1737-M ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Kastaņi”-2, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Kastaņi”-2, Zaļeniekos,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 32.8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. M.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Kastaņi”-2, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 32.8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0298 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0298, 328/13909 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Kastaņi”-2, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 32.8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0298 001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0298, 328/13909 domājamās
daļas.
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.

27.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotāja A. Ļ. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2015.gada 14.decembrī ar Nr.ZAL/3-19.1/15/1821-Ļ
ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Milleri 3”-4,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Milleri 3”-4,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 74,5 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. Ļ.;
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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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Milleri 3”-4, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 74,5 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0268 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0268, 745/10083 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Milleri 3”-4, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 74,5 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268 001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268, 745/10083 domājamās
daļas.
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.
28.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotāja Ā. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2015.gada 14.decembrī ar Nr.ZAL/3-19.1/15/1822-S
ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Milleri 7”-3,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Milleri 7”-3,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 22,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Ā. S.;
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 daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
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kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Milleri 7”-3, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 22,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0307 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0307, 224/447 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Milleri 7”-3, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 22,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0307 001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0307, 224/447 domājamās
daļas.
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.
29.
Izskatot S. S. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2015.gada 7.decembrī ar
Nr.ELE/3-19.1/15/1785–S par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Bauskas iela 9-25, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Bauskas iela 9-25,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā 41,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. G.;
3. 2015 gada 7 decembrī Jelgavas novada pašvaldības bāriņtiesā noslēgta vienošanās par
dzīvokļa atsavināšanas kārtību;
4. 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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Bauskas iela 9-25, Elejā, Elejas pagastā,
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2.

3.

4.
5.

Jelgavas novadā 41,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0274 003), 426/17673 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Bauskas iela 9-25, Elejā, Elejas
pag., Jelgavas nov., 41,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0274 003), 418/17673 domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

30.
Izskatot D. R., personas kods ***, iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē
2015.gada 14. decembrī ar Nr.VIL/3-19.1/15/1818-R par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piederošu dzīvokli „Vilces skola 2”-2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, kas 2011.gada
3.novembrī reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 418-2, konstatēts:
Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir zemesgrāmatā reģistrēts dzīvoklis „Vilces
skola 2”-2, Vilce, Vilces pagasts ar kopējo platību 48,8 m²;
2.
Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D. R.;
3.
2015. gada 14. decembrī Jelgavas novada bāriņtiesā noslēgta vienošanās (reģ. Nr.
60) par to, ka dzīvokli „Vilces skola 2”-2 savā īpašumā iegūs D. R.;
4.
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.
1.

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 ;daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Vilces skola 2”-2, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 48,8 m², dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 003 0260 001)
un zemesgabala (kadastra apzīmējums 5490 003 0260) 498/2216 domājamās
daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu noteikt nekustamā
īpašuma nosacīto cenu
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
31.
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Izskatot Lielplatones pagasta iedzīvotāja K. D. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Lielplatones pagasta pārvaldē 2015.gada 11.decembrī ar Nr.LIE/319.1/15/1810-J ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Centrs 2”-3,
Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Centrs 2”-3, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, 18,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts K. D.;
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 daļu 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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Centrs 2”-3, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 16,8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0285 001, būves ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0285 002 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0285, 168/3715 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
32.
Izskatot I. F. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2015.gada 14.decembrī
ar Nr. ELE/3-19.1/15/1823 –F par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli “Saktas”-4, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Saktas”-4, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 44,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. F.;
3. 2015. gada 14. decembrī Jelgavas novada bāriņtiesā noslēgta vienošanās (reģ.Nr.191)
par dzīvokļa atsavināšanas kārtību;
4. 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 daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
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kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Saktas”-4, Elejas pagastā, Jelgavas novadā
44,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 004 0066 001) un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 004 0066, 448/3825 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Saktas”-4, Elejas pag., Jelgavas
nov., 44,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 004 0066
001), 448/3825 domājamās daļas.
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.
33.
Izskatot A. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
16.oktobrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1548-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Celtnieku iela 41-3, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1.
2.
3.

Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Celtnieku iela 41-3,
Valgundē, Valgundes pagastā ar kopējo platību 73,4 m²;
Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts A. S.;
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 –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Celtnieku iela 41-3, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 73,4 m² un kopīpašuma 683/15694 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5486 010 0347 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5486 010 0347), kā arī 566/14411 domājamās
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daļas no būvēm (kadastra apzīmējumi 5486 010 0347 002, 5486 010 0347 003,
5486 010 0347 004 un 5486 010 0347 005).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
2. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1. Tīsu krogs-3, Lielplatones p.; 2. Kārniņi 4-4,
Jaunsvirlaukas p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma „Tīsu krogs”-3, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0183, kas sastāv no dzīvokļa 16.4 m² platībā,
kopīpašuma 172/1213 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
5460 003 0019 001, būves ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0019 002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5460 003 0019 (2012.gada 4.janvārī reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Lielplatones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.176 3), nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2015.gada 12.novembra lēmumam (sēdes protokols Nr.20,10.§ ”Par dzīvojamo
telpu izvērtēšanu nodošanai atsavināšanā atklātā izsolē”), konstatēts:
1. dzīvoklis „Tīsu krogs”-3, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ilgstoši nav
apdzīvots, telpas kļuvušas nepiemērotas dzīvošanai;
2. veicot remontdarbus nepieciešami lieli materiāli ieguldījumi;
3. Dzīvokļu jautājumu komisija iesaka dzīvojamās telpas „Tīsu krogs”-3,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā atsavināt, pārdodot atklātā izsolē.
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 –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu „Tīsu krogs”-3, Lielplatones
pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5460 900 00183, kas sastāv no dzīvokļa
16.4 m² platībā, kopīpašuma 172/1213 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0019 001, būves ar kadastra
apzīmējumu 5460 003 0019 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5460 003
0019.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2.
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma „Kārniņi 4”-4, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54569000425, kas sastāv no dzīvokļa
23,3 m² platībā, kopīpašuma 233/2094 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar
kadastra apzīmējumu 54560010090001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54560010090
(2015.gada 4.novembrī reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.56632

4), nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 13.augusta lēmumam (sēdes protokols Nr.15,
1.18.punkts), konstatēts:
1) dzīvoklis Nr.4 daudzdzīvokļu mājā “Kārniņi 4” ilgstoši nav apdzīvots, telpas
kļuvušas nepiemērotas dzīvošanai;
2) veicot remontdarbus nepieciešami lieli materiālie ieguldījumi;
3) Dzīvokļu jautājumu komisija iesaka dzīvojamās telpas “Kārniņi 4”-4, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā atsavināt, pārdodot tās atklātā izsolē.
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 –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu „Kārniņi 4”-4, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54569000425, kas
sastāv no dzīvokļa 23,3 m² platībā, kopīpašuma 233/2094 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010090001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 54560010090.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.

3. §
Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1. Braņķi-2; 2. Braņķi-4, Lielplatones p.)
(Ilze Vītola)
1.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2015.gada 26.novembra
rīkojumu Nr.JNP/3-2/15/204 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā
īpašuma „Braņķi”-2 ar kadastra Nr.5460 900 0184, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā,
2.izsole uzskatāma par nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu,
32.panta otrās daļas 1.punktu un Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu „Par
īpašuma izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu” (sēdes protokols Nr.9, 10.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Kārlis
Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Braņķi”-2 ar kadastra Nr.5460 900 0184,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 29,6 m²,
kopīpašuma 304/1522 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5460 002 0170 001, palīgēkas-kūts ar kadastra
apzīmējumu 5460 002 0170 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5460 002
0170, pārdodot to atklātā trešajā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
120,- EUR (viens simts divdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Braņķi”-2 ar kadastra Nr.5460 900 0184
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izsoles noteikumus.
3. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētājas vietnieces 2015.gada
20.oktobra rīkojumu Nr.3-2/15/188 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā
īpašuma „Braņķi”-4, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5460 900 0185,
2.izsole uzskatāma par nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu,
32.panta otrās daļas 1.punktu un Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu „Par
īpašuma izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu” (protokols Nr.9, 10.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Kārlis
Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Braņķi”-4, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5460 900 0185, kas sastāv no dzīvokļa 36,7 m², kopīpašuma 3571522
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460
002 0170 001, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0170 002 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5460 002 0170, pārdodot to atklātā trešajā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena EUR 160 (viens simts sešdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Braņķi”-4 ar kadastra Nr. 5460 900 0185 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

4. §
Par zemes vienības atsavināšanu trešajā izsolē (Smiltnieki, Vircavas p.)
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2015.gada 25.novembra
rīkojumu Nr.3-2/15/203 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 5492 001 0480 „Smiltnieki”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, izsole
uzskatāma par nenotikušu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un
piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu un Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu „Par īpašuma izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”
(protokols Nr.9, 10.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova.
Oskars Cīrulis), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Smiltnieki”, Vircavas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5492 001 0480, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 26,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0255, pārdodot to
atklātā trešajā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 72 000,- EUR
(septiņdesmit divi tūkstoši euro).
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2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Smiltnieki” ar kadastra Nr.5492 001 0480
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
5. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Draudzības iela 14; 2. Jelgavas iela 22,
Kalnciema p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izvērtējot nekustamo īpašumu Draudzības iela 14 ar kadastra Nr.54110010013,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības
0,6427 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010013 un vienstāvu nedzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 54110010013001, ar kopējo platību 1091,7m2, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2014.gada
15.aprīļa atzinums Nr.42 par būves pārbaudi, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.aprīļa
lēmumu (protokols 8 § 1.3.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2015.gada 30.oktobra
lēmumu (protokols Nr.9), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS –
3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Draudzības iela 14 ar kadastra Nr.54110010013,
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,6427 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54110010013 un vienstāvu nedzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 54110010013001, ar kopējo platību 1091,7m2, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 6380EUR (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro ).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Draudzības iela 14 ar kadastra
Nr.54110010013 izsoles noteikumus.
3. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.
Izvērtējot nekustamo īpašumu Jelgavas iela 22 ar kadastra Nr.54110010065,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības
0,7763 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010065 un divstāvu nedzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 54110010065001, ar kopējo platību 1404,1m2, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes 2014.gada
15.aprīļa atzinums Nr.44 par būves pārbaudi, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.aprīļa
lēmumu (protokols 8 § 1.2.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2015.gada 30.oktobra
lēmumu (protokols Nr.9), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka,
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Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS –
3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Jelgavas iela 22 ar kadastra Nr.54110010065,
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,7763 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54110010065 un divstāvu nedzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 54110010065001, ar kopējo platību 1404,1m2, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 8 680EUR (astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro ).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jelgavas iela 22 ar kadastra Nr.54110010065
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

6. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Ceļmalieši, Glūdas p.)
(Aigars Strupulis)
Izvērtējot pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību „Ceļmalieši”, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0133, konstatēts:
1. Ar Jelgavas rajona Glūdas pagasta padomes 2009.gada 27.janvāra lēmumu „Par apbūvēta
zemes gabala “Ceļmalieši” piederību” (sēdes protokols Nr.1) noteikts, ka Glūdas pagasta
pašvaldībai pieder un atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktam un 4.1 panta 2.daļas
1.punktam uz tās vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta zemes vienība “Ceļmalieši”
0,8 ha platībā (kadastra apzīmējums 5452 004 0133).
2. Uz zemes vienības „Ceļmalieši” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu
5452 004 0133 - 0,8 ha platībā atrodas pašvaldībai piederoša vairāku dzīvokļu māja, kuras
uzturēšanai nav nepieciešams tik liels piesaistītais zemes gabals.
3. Jelgavas novada pašvaldība plāno reģistrēt zemi un daudzdzīvokļu māju zemesgrāmatā, lai
varētu nodot to dzīvokļu īrniekiem atsavināšanai.
4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo
zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.
5. Saskaņā ar Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto, valstij un
pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”, zemes īpašuma
tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes
ierīcības projektu neizstrādā.
Lai racionāli izmantotu un apsaimniekotu zemes vienību, ņemot vērā, ka
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ceļmalieši” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, uzturēšanai
nepieciešama platība ir 0,3 ha, pamatojoties uz 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”, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 11.pantu, 19.panta otro daļu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Jelgavas
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novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību
“Ceļmalieši” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā 0,8 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 5452 004 0133 atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1.
2. Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta zemes vienība 0,3 ha platībā, kas
nepieciešama dzīvojamās mājas “Ceļmalieši” uzturēšanai. Jaunveidojamo apbūvēto
zemes vienību 0,3 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
5452 004 0012 „Ceļmalieši” sastāvā. Zemes vienībai 0,3 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā saimnieciska darbība
ir lauksaimniecība” (NĪLM kods - 0101).
3. Atdalīto neapbūvēto zemes vienību 0,5 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā un
zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods - 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7. §
Par grozījumiem Jelgavas rajona Vilces pagasta Tautas deputātu padomes 1994.gada
12.jūlija lēmumā (protokols Nr.1 5.§) „Par īpašuma tiesību atjaunošanu”
(Aigars Strupulis)
Izskatot D. O. , personas kods *** dzīvo ***, 2015.gada 9.decembra iesniegumu,
reģistrācijas Nr.3-21/15/9-O, par Latvijas Republikas Jelgavas rajona Vilces pagasta Tautas
deputātu padomes 1994.gada 12.jūlija lēmumu, konstatēts:
1.
A. O. (personas kods ***) pilnvarojusi D.O. (personas kods ***) kārtot visu
dokumentāciju, kas nepieciešama nekustamā īpašuma Jelgavas nov., Vilces pag.,
„Ziedlauki” ierakstīšanai zemesgrāmatā. 2013.gada 25.februārī Jelgavas novada
pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Solveiga Alksne notariāli pilnvaru
apliecinājusi.
2.
Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, par nekustamā īpašuma
Jelgavas nov., Vilces pag., „Ziedlauki”, tiesisko valdītāju reģistrēta A.O. (personas kods
***).
3.
Ar Jelgavas rajona Vilces pagasta Tautas deputātu padomes 1994.gada 12.jūlija
lēmumu (protokols Nr.1 5.§) „Par īpašuma tiesību atjaunošanu”, atjaunotas A.O. īpašuma
tiesības uz Jelgavas rajona Vilces pagasta „Ziedlauku” māju zemi. Lēmuma pamatojošā
daļā minēta atsauce uz A.O. (personas kods ***) 1992.gada 21.decembra iesniegumu.
4.
2015.gada 3.decembrī Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā pilnvarotā persona D.O.
iesniedza:
4.1.nostiprinājuma lūgumu, kuru 1994.gada 19.septembrī Jelgavas rajona Vilces pagasta
padomes sekretāre Aina Nekraša apliecinājusi uzrādījuma kārtībā. A.O. norādīts
personas kods ***.
4.2.Jelgavas rajona Vilces Tautas deputātu padomes 1994.gada 12.jūlija lēmuma „Par
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īpašuma tiesību atjaunošanu” sēdes protokola Nr.1 5. § izrakstu.
5.
2015.gada 9.decembrī Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā tika iesniegts D.O.
iesniegums ar kuru tika lūgts minēto nostiprinājuma lūgumu atstāt bez izskatīšanas un
pievienotos dokumentus izsniegt atpakaļ, jo Jelgavas rajona Vilces pagasta Tautas
deputātu padomes 1994.gada 12.jūlija sēdes protokola izrakstā konstatējošā daļā tika
norādīts nepareizs A.O. personas kods ***, sakarā ar ko, nav iespējams nekustamo
īpašumu „Ziedlauki” koroborēt zemesgrāmatā.
6.
Pilnvarotā persona Jelgavas novada pašvaldībā iesniegusi:
6.1.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas nodaļas 2015.gada 9.decembra izziņu
Nr.1767 ar apstiprinājumu, ka 1992.gada 16.jūnijā A.O. reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā
kā Latvijas nepilsone ar personas kodu ***. Iedzīvotāju reģistrā nav informācijas par
personas koda maiņu.
6.2.Jelgavas rajona Vilces pagasta Tautas deputātu padomes 1994.gada 12.jūlija lēmuma
„Par īpašuma tiesību atjaunošanu” sēdes protokola Nr.1 5.§ izrakstu
6.3.nostiprinājuma lūgumu, kuru 1994.gada 19.septembrī Vilces pagasta padomes
sekretāre Aina Nekraša apliecinājusi uzrādījuma kārtībā.
6.4. Pilnvaru, kuru 2013.gada 25.februārī notariāli apliecinājusi Jelgavas novada
pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Solveiga Alksne.
6.5.2015.gada 9.decembra iesniegums Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvā
procesa likuma 55.panta 1.punktu, 70.pantu, 79.panta pirmo daļu, 72.panta pirmo daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Irina Dolgova balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Labot kļūdu, izdarot grozījumus Jelgavas rajona Vilces Tautas deputātu padomes
1994.gada 12.jūlija lēmumā (protokols Nr.1 5.§) „Par īpašuma tiesību
atjaunošanu” pamatojošā daļā norādīto personas kodu „240631-10099” aizstājot ar
personas kodu „240631-10044” .
2. 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
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

8. §
Par grozījumu 2014.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.14, 10.§) „Par dzīvojamās
mājas Rūpnīcas ielā 2, Kalnciema pagastā nojaukšanu”
(Aigars Strupulis)
Izskatot Jelgavas novada Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja Daiņa Keidāna
2015.gada 11.novembra ziņojumu (reģistrācijas Nr.JNP/4-24/15/377) pašvaldības
izpilddirektoram Ivaram Romānovam Par Jelgavas novada domes lēmuma izpildi, konstatēts
ka, pašvaldības iepirkumu komisija, veicot iepirkuma procedūru par dzīvojamās mājas
Kalnciema pag. Rūpnīcas ielā 2 nojaukšanu, ir iekļāvusi atsauci uz noteikumiem par Latvijas
Būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kuri zaudējuši spēku ar
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2015.gada 1.jūliju. Minētā sakarā nepieciešams veikt atkārtotu iepirkumu, veicot norādītās
atsauces labojumu, kā rezultātā nav iespējams iepriekš noteiktajā termiņā izpildīt Jelgavas
novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumu (protokols Nr.14, 10.§) “Par dzīvojamās
mājas Rūpnīcas ielā 2, Kalnciema pagastā nojaukšanu”. Pamatojoties uz Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 50115 “Būvizmaksu noteikšanas kārtību”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā (protokols
Nr.14; 10.§) „Par dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 2, Kalnciema pagastā nojaukšanu”,
1.punktā skaitli “12” aizstāt ar skaitli “24”.

9. §
Par Jelgavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu
(Aigars Strupulis)
Atbilstoši likuma „Zemes pārvaldības likums” (turpmāk – likums) 14. panta otrajai daļai
vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās
neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. Izvērtējumā ietver:
- zemes pašreizējās izmantošanas vērtējumu;
- zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu;
- vērtējumu par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku
zemes izmantošanas veidu;
- vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt;
- prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas un atskaitījumus pašvaldības vai
valsts budžetā par kapitāla izmantošanu;
- citu informāciju par attiecīgās zemes izmantošanu.
Likuma 14. panta piektajā daļā noteikts, ka vietējā pašvaldība, lemjot par vietējās
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās neapbūvētās zemes vai degradētās teritorijas
turpmāko izmantošanu, ņem vērā attiecīgo izvērtējumu. Vietējā pašvaldība ņem vērā
izstrādāto izvērtējumu, sagatavojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Saskaņā ar likuma pārejas noteikumiem, likuma 14. pantā minētos neapbūvētās zemes
un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumus apstiprina līdz 2016.gada
1.janvārim.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Zemes pārvaldības likuma 14. pantu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, Irina Dolgova
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas,
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Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces,
Vircavas un Zaļenieku pagastos saskaņā ar 2.pielikumu.
2. Apstiprināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes, kas
paredzētas to autonomo funkciju veikšanai, izvērtējumu Elejas, Glūdas,
Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes,
Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastos saskaņā ar 3.pielikumu.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
10. §
Par projekta atlases kritēriju apstiprināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 7.3.; 9. un 18.8.punktiem, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības izvirzītos projekta atlases kritērijus
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”.
2. Jelgavas novada pašvaldības atlases kritēriji pasākumā "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos":
2.1.
Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto ceļu;
2.2.
Uzņēmumu (Z/S, SIA u.c.) skaits, kuri ceļu izmanto savas
uzņēmējdarbības vajadzībām;
2.3.
Apstrādājamās zemes, lauksaimniecības zemes (ha), kuru
piekļūšanai nepieciešams ceļš;
2.4.
Pie ceļa atrodas lauksaimniecības produkcijas ražošanas un
pārstrādes objekti (MK not.475, 8.punkts);
2.5.
Ja tiek īstenots projekts pievadceļu izbūve uzņēmējdarbības
objektiem
apakšpasākumā
«Atbalsts
ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā»
(pasākuma kods-4.3.).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.

11. §
Par sabiedrības līdzdalību SIA “Baltic Trade” iesnieguma apspriešanā
(Aigars Strupulis, Kārlis Rimša, Ziedonis Caune, Modris Jansons, Dzintars Lagzdiņš, Aldis
Jēgeris)
40

Izskatot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk-Pārvalde)
2015.gada 8.decembra vēstuli Nr. 3.5-10/1607 par SIA “Baltic Trade” iesniegumu par
grozījumu veikšanu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0027 (ar
15.04.2014. lēmuma Nr. JE14VL0030 grozījumiem) būtisku izmaiņu veikšanai esošā
piesārņojošā darbībā – dzīvnieku līķu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un dzīvnieku
izcelsmes pārstrādes produktu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai,
uzglabāšanas noliktavu darbībai un polietilēna atkritumu vākšanai, šķirošanai, presēšanai un
uzglabāšanai īpašumā “Jaunceļmalas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, un ņemot vērā, ka;
1) 2014.gada 9.jūlijā un 2015.gada 20.maijā konstatēti Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālās vides pārvaldes izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.JE13IB0027 (ar 15.04.2014. lēmuma Nr. JE14VL0030 grozījumiem) pārkāpumi;
2) 2015.gada 7.decembrī Pašvaldībā saņemts iesniegums - sūdzība no Vircavas
pagasta 142 iedzīvotājiem par smakām Vircavas pagastā saistībā ar uzņēmuma SIA “Baltic
Trade” darbību;
3) paredzētā darbība var būtiski ietekmēt vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus
un nekustamā īpašuma vērtību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 29.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
Apstiprināt Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2015.gada 17.decembra rīkojumu
Nr. JNP/3-2/15/223.

Deputāta Kārļa Rimšas komentārs: Neesmu pret apspriedēm, bet nav pieņemama forma, kādā
tiek pieņemts lēmums par ražošanas apjomu palielināšanu.

12. §
Par atļauju ražot destilātu (SIA LV Destilāti)
(Aigars Strupulis)
Izskatot SIA „LV-Destilāti”, reģistrācijas Nr.43603071208, juridiskā adrese „Piņņi”,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, valdes locekļa Uģa Gribusta 2015.gada 17.decembra
iesniegumu Nr.3-19.1/15/ par atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu (destilāta) ražošanai
no augļiem, ogām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Atļaut ražot alkoholisko dzērienu (destilātu) SIA „LV-Destilāti”, reģistrācijas
Nr.43603071208, juridiskā adrese „Piņņi”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, no augļiem
un ogām.
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Saražojamā alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms: darbības uzsākšanas gadā
(2015.) 500 litri gatavās produkcijas un 20 tonnas augļu un ogu brāgas tālākai pārstrādei.
2016.gadā ražošanas jaudu plānots palielināt par 60%.

13. §
Par 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes
nomu”” precizēšanu
(Ilze Vītola)
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 30.novembra
vēstuli Nr.18-6/9805, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 5., 7., 13.punktu, 45.panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
3.punktu, 97.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Oskars Cīrulis), nolemj:
1. Precizēt Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra saistošos noteikumus
Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu””:
1.1.
Izteikt 1.punktu šādā redakcijā : “1.izteikt norādi par noteikumu izdošanas
tiesisko pamatojumu šādā redakcijā : “Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.punktu”;
1.2.
izteikt 3.punktu šādā redakcijā : “3.svītrot 3.punktu;”
1.3.
Izteikt 5.punktu šādā redakcijā :“5.papildināt 4.1.punktu ar vārdiem “bet ne
mazāk kā 3 EUR (trīs euro)”, pirms tam liekot komatu;
2. Lēmumu elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai, saistošos noteikumus publicēt.
14. §
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas
16.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos
Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu””.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteikto, triju
darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par
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apbedīšanas pabalstu”” izdošanas tos rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

15. §
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu” izdošanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””.
2.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteikto,
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai saistošos noteikumus „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” un paskaidrojuma rakstu.

16. §
Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījums 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam”” izdošanu
(Ilze Vītola, Irina Dolgova, Ilze Āna)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Kārlis Rimša), Irina Dolgova balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījums 2012.gada 27.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam”.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteikto, triju
darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu “Grozījums 2012.gada 27.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.9 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”” izdošanas tos rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
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17. §
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”” apstiprināšanu
(Ilze Vītola, Irina Dolgova, Sandra Kalvāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam””.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.

18. §
Par saistošo noteikumu Nr.18 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Oskars Cīrulis balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi
2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Jelgavas novadā”.
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī, saistošos noteikumus publicē
pašvaldības laikrakstā “Jelgavas novada ziņas”.

19. §
Par saistošo noteikumu Nr.19 “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” izdošanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 „Par Jelgavas novada
pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

20. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un 20.panta 3.punktu, likumu „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa administrācija ir Jelgavas novada
pašvaldības Finanšu nodaļa.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada domes 2010.gada 24.marta lēmumu
„Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” (protokols Nr.4, 2.§),
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

21. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Lielplatones p.; 2. Sesavas p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot Lielplatones pagasta pārvaldes iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda dzēšanu Venerandai Ramiņai, kura mirusi 2012.gada 23.jūlijā, ņemot vērā, ka
mantojuma lieta izbeigta, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 338,45 euro (trīs simti trīsdesmit
astoņi euro 45 centi) apmērā, tajā skaitā, pamatparādu 244,35 euro,
nokavējuma naudu 94,10 euro, par nekustamo īpašumu „Jaunpriedes”,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 003 0009.
Nr
.p.
k.
1.

Vārds,
uzvārds
V.R.

Personas
kods

Konta
Nr.
16219

Pamatparāds

Pamatparāda
palielinājums

Nokavējuma
nauda

Kopējā
summa

EUR
244,35

EUR
0.00

EUR
94,10

EUR
338,45

Maksājuma
termiņš
15.11.2014.
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2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas
5.punktu, trešo daļu, 26.panta 61 daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 8,36 EUR (astoņi euro 36 centi) apmērā,
tajā skaitā, pamatparādu 5,33 EUR, nokavējuma naudu 3,03 EUR, saskaņā ar
nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu:

Nr.p.k.

1

Vārds,
uzvārds
K.G.

Personas
kods

Konta
numurs
21448

Pamatparāds

Pamatparāda
palielinājums

EUR
5,33

EUR
0.00

Nokavējuma
nauda
EUR
3,03

Kopējā
summa
EUR
8,36

Maksājuma
termiņš
15.11.2011.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

22. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu (1. Elejas p.; 2. Zaļenieku p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot Elejas pagasta pārvaldes 2015.gada 2.decembra ierosinājumu un izvērtējot
informāciju no Elejas pagasta pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas
NINO, konstatētas nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, kas veidojušās, mainoties nekustamā
īpašuma īpašniekiem laika posmā no 2004. -2012.gadam.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punktu,
nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai
novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā
noteiktā maksāšanas termiņa.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251. panta 2.punktu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmās pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nodokļu maksātājs ir
likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa
likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai
novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts
ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un
minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas
nolēmums, dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
16.panta pirmās daļas 10.punktu, 20.panta 3.punktu, 25.1 panta 2.punktu,, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
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Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 5,46 EUR (pieci euro
46 centi) pēc pievienotā nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu saraksta:
Konts
33070
47398
501014
504263
5910
5758
5759
5765

Adrese

Īpašnieks
L.R.
I.B.
L.S.
J.M.
D.I.
Centrālādzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Centrālā dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Centrālā dzīvojamo māju
privatizācijas komisija

Summa
EURO
0.01
1.01
3.53
0.54
0.34
0.01

Pārmaksas
rašanās
2011.07.03.
2012.23.04.
2012.08.07.
2011.28.07.
2004.08.12
2008.20.03

0.01

2008.20.03

0.01

2008.20.03

2. Publicēt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv informāciju par
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu likuma ‘Par nodokļiem un nodevām”
25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
2.
Izskatot Zaļenieku pagasta pārvaldes 2015.gada 10.decembra ierosinājumu un
izvērtējot informāciju no Zaļenieku pagasta pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas sistēmas NINO, konstatētas nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, kas
veidojušās, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekiem laika posmā no 2011.-2012.gada.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punktu,
nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai
novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa
likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251. panta 2.punktu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmas pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nodokļu maksātājs
ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa
likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu
vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts
ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un
minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas
nolēmums, dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
16.punkta pirmās daļas 10.punktu 20.panta 3.punktu, 25.1. panta 2.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 3.60
(Trīs euro 60 centi) pēc pievienotā nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu
saraksta:
Konts
44225
44226
44332

Adrese

Īpašnieks
R.K.
R. K.
G.F.

Summa
EURO
2.05
1.01
0.54

Pārmaksas
rašanās
2011.04.08.
2011.04.08.
2012.02.01.

2. Publicēt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu likuma ‘Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

23. §
Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu mirušai personai (Zaļenieku p.)
(Ilze Vītola)
Izskatot Zaļenieku pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes nomas maksas parāda
dzēšanu Oļģertam Vanagam, ņemot vērā, ka nomas maksas piedziņas izdevumi ir lielāki par
parādu, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Irina
Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Oskars
Cīrulis), nolemj:
1. Dzēst un izslēgt no uzskaites pašvaldības zemes nomas parādu mirušai personai,
par kopējo summu 16,33 euro (sešpadsmit euro 33 euro centi):
Vārds,
uzvārds

Nr.
p.k.
1.

Personas kods

O.V.

Kopējā summa
EUR
16.33

Miršanas
datums
12.12.2012

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

24. §
Par debitora parāda izslēgšanu no bilances (Svētes p.)
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, sakarā ar to, ka debitors Būvuzņēmums Stats SIA ir
likvidēts 2015.gada 1.decembrī, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis
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Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Oskars Cīrulis), nolemj:
1. Izslēgt no uzskaites debitora parādu par kopējo summu 802.91 euro (astoņi simti divi
euro deviņdesmit viens cents).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

25. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Iepazīsim sevi"
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Nodarbinātības valsts aģentūras un Biedrības „Iepazīsim sevi” 2015.gada 5.janvārī
noslēgto Vienošanos Nr.28.9.13-1/33-1 un biedrības „Iepazīsim sevi” 2015.gada 2.decembra
Līdzfinansējuma pieprasījumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 1846,10 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit
seši euro, 00 centi) ar izmaksas termiņu 2016.gadā - 1846,10 EUR (viens
tūkstotis astoņi simti četrdesmit seši euro, 10 centi), biedrībai „Iepazīsim sevi”
projekta „Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums
noteiktām personu grupām”” realizācijai. Projekta kopējās izmaksas 11 727,59
EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro, 59 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

26. §
Par naudas balvas piešķiršanu
(Ilze Vītola)
Saskaņā ar Likuma par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, “Kārtības, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem un naudas balvu apmēru” 3.3.punktu un lai sekmētu Jelgavas novada
sporta attīstību, labāko sportistu un treneru atbalstīšanu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, Juris Lavenieks
balsojumā nepiedalās, nolemj:
Piešķirt naudas balvas sportistiem, treneriem un sporta skolotājai (saraksts pielikumā).

27. §
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Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Jelgavas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 4.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Irina Dolgova), nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību amatu
sarakstus:
1.1.
Centrālās administrācija;
1.2. Jelgavas novada būvvalde;
1.3. Jelgavas novada pašvaldības policija;
1.4. Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
1.5. Jelgavas novada bāriņtiesa;
1.6. Jelgavas novada kultūras pārvalde;
1.7. Jelgavas novada īpašuma pārvalde;
1.8. Jelgavas novada labklājības pārvalde:
1.8.1. Jelgavas novada sociālais dienests;
1.8.2. Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs;
1.9. Jelgavas novada sporta centrs;
1.10. Jelgavas novada izglītības pārvalde;
1.10.1. Elejas vidusskola;
1.10.2. Kalnciema pagasta vidusskola;
1.10.3. Kalnciema vidusskola;
1.10.4. Līvbērzes vidusskola;
1.10.5. Vircavas vidusskola;
1.10.6. Aizupes pamatskola;
1.10.7. Sesavas pamatskola;
1.10.8. Šķibes pamatskola;
1.10.9. Staļģenes vidusskola;
1.10.10. Svētes pamatskola;
1.10.11. Vilces pamatskola;
1.10.12. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola;
1.10.13. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola;
1.10.14. Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola;
1.10.15. Lielplatones internātpamatskola;
1.10.16. Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”;
1.10.17. Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”;
1.10.18. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”;
1.11. Elejas pagasta pārvalde;
1.12. Glūdas pagasta pārvalde;
1.13. Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde;
1.14. Kalnciema pagasta pārvalde;
1.15. Lielplatones pagasta pārvalde;
1.16. Līvbērzes pagasta pārvalde;
1.17. Platones pagasta pārvalde;
1.18. Sesavas pagasta pārvalde;
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1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Svētes pagasta pārvalde;
Valgundes pagasta pārvalde;
Vilces pagasta pārvalde;
Vircavas pagasta pārvalde;
Zaļenieku pagasta pārvalde.

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

28. §
Par Aizupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Vispārējās
izglītības likuma 9.pantu un Izglītības un zinātnes 2014.gada 7.oktobra rīkojumu Nr.430 „Par
Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikuma apstiprināšanu”, Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
140.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Aizupes pamatskolas nolikumu.
29. §
Par grozījumu 2015.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr.15, 16.§) lēmumā “Par
elektronisko norēķinu ieviešanu”
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz to, ka Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435
„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos
zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu ” un ar to
saistīto bezkontaktu bankas norēķinu maksājumu karšu ieviešana kavējas objektīvu apstākļu
dēļ to ieviešanas tehniskais nodrošinājums no 2016.gada janvāra nav īstenojams, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumā (protokols
Nr.15; 16.§) “Par elektronisko norēķinu ieviešanu”, 1.punktā tekstu “Ar 2016.gada janvāri”
aizstāt ar tekstu “Līdz 2017.gada februārim”.

30. §
Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem
(Ilze Vītola)
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Izvērtējot Jelgavas novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma (protokols Nr.6, 5.§)
“Par Jelgavas novada pašvaldības „Mājokļu politikas vadlīniju 2014.-2020.gadam”
apstiprināšanu” izpildi un konstatējot, ka:
1) lai motivētu īrniekus iegūt īpašumā dzīvokļus, kā arī lai pietuvinātu īres maksu vidējai
dzīvokļu īres tirgus cenai; ar Jelgavas novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu
(protokols Nr.10, 14.§) “Par īres maksas noteikšanu” nolemts ar 2016.gada 1.janvāri
paaugstināt īres maksu,
2) dzīvokļu īrnieki aktīvi izmanto iespēju atsavināt īrētos dzīvokļus, uz 2015.gada
17.decembri atsavināšanas procedūra pēc iedzīvotāju iesniegumiem uzsākta, bet nav
pabeigta 161 dzīvokļu īpašumam,
3) nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūra ir laikietilpīgs process, kurā tiek iesaistītas
arī valsts iestādes un privāti uzņēmēji. Dzīvokļa atsavināšanas process var ilgt līdz 9
mēnešiem,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Oskars Cīrulis), nolemj:
1. Saglabāt līdzšinējo dzīvokļa īres maksu atsavināšanas iesnieguma iesniedzējam
līdz brīdim, kad īpašuma tiesības uz nopirkto dzīvokli ir nostiprinātas
zemesgrāmatā, ja atsavināšana ierosināta līdz 2016.gada 25.janvārim;
2. Noteikt īres maksu 30% apmērā no īres maksas, kas nosakāma saskaņā ar
Jelgavas novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.10, 14.§)
“Par īres maksas noteikšanu”, atsavināšanas iesnieguma iesniedzējam līdz
brīdim, kad īpašuma tiesības uz nopirkto dzīvokli ir nostiprinātas
zemesgrāmatā, ja atsavināšana ierosināta pēc 2016.gada 25.janvāra.
3. Ja dzīvokļa atsavināšanas iesnieguma iesniedzējs nenostiprina zemesgrāmatā
īpašuma tiesības uz nopirkto dzīvokli 9 mēnešu laikā no atsavināšanas
iesnieguma iesniegšanas dienas, un ja nokavējumā nav vainojamas pašvaldības
vai valsts institūcijas, pārrēķināt iesniedzējam īres maksu saskaņā ar Jelgavas
novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.10, 14.§) “Par īres
maksas noteikšanu” par laika posmu no 2016.gada 1.janvāra.
31. §
Par iepirkuma ,,Juridisko pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada pašvaldības
vajadzībām,, atcelšanu
(Ilze Vītola)
Deputāts Kārlis Rimša informē, ka, ņemot vērā izpilddirektora sniegto informāciju komiteju
sēdē par to, ka jautājums atgriezts Iepirkumu komisijai lēmuma pieņemšanai līdz 2016.gada
7.janvārim, atsauc jautājumu.
Jautājums tiek izņemts no darba kārtības.

Plkst.15:50 ienāk deputāts Madars Lasmanis.
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32. §
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bārbeles 5, Vilces p.)
(Daiga Branta)
Izvērtējot 2015.gada 30.novembra Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta
pārvaldes Izsoles komisijas izsoles protokolu Nr. JNP/2-17.2/15/83 un nekustamā īpašuma
„Bārbeles”-5, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0157,
2015.gada 30.novembrī rīkotā izsole uzskatāma par nenotikušu (21.12.2015.Rīkojums Nr.32/15/225), jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, 32.panta
pirmās daļas 1. punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu (protokols Nr.
14. 2§ 2.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2015.gada 18.septembra sēdes protokolu Nr.8, Jelgavas novada domes
2015.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.17 29.§) „Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu ”, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu
(protokols Nr.9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, un ņemot
vērā Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 21.decembra rīkojumu Nr.3-2/15/225, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET –
nav, ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša), Edgars Turks balsojumā nepiedalās,
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā otrajā izsolē nekustamo īpašumu „Bārbeles”-5, Ziedkalnē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0157, kas sastāv no dzīvokļa
80,7 m² platībā, kopīpašuma 733/11098 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0183 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5490 001
0183.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5490 900 0157 „Bārbeles”-5,
Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads izsoles noteikumus.
4. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.

33. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Saktas-1; 2. Saktas-7; 3.
Aspazijas 1-2, Elejas p.)
(Daiga Branta)
1.
Izskatot V.K. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē
2015.gada
21.decembrī ar Nr.ELE/3-19.1/15/1856 –K par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Saktas”-1 Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Saktas”- 1, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 44,0 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V.K.;
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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 daļu 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 –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Saktas”-1, Elejas pagastā, Jelgavas novadā
44,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 004 0066 001) un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 004 0066, 440/3825 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Saktas”-1, Elejas pag., Jelgavas
nov., 44,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 004 0066 001)
un zemes (kadastra apzīmējums 5448 004 0066), 440/3825 domājamās daļas.
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.
2.
Izskatot I.M. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē
2015.gada
21.decembrī ar Nr.ELE/3-19.1/15/1857–M par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Saktas”-7, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Saktas”- 7, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 51,1 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I.M.;
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 daļu 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 –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Saktas”-7, Elejas pagastā, Jelgavas novadā
51,1 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 004 0066 001) un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 004 0066, 511/3825 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Saktas”-7, Elejas pag., Jelgavas
nov., 51,1 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 004 0066 001)
un zemes ( kadastra apzīmējums 5448 004 0066), 511/3825 domājamās daļas.
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.
3.
Izskatot Dz. J. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2015.gada
21.decembrī ar Nr.ELE/3-19.1/15/1845–J par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Aspazijas iela 1-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Aspazijas ielā 1-2,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā 42,0 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Dz. J.;
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 daļu 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 –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Aspazijas iela 1-2, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā 42,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0576 001) 420/1426 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Aspazijas iela 1-2, Eleja, Elejas
pag., Jelgavas nov.,42,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0576 001), 420/1426 domājamās daļas.
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.
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Sēde slēgta plkst.16:05.
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Protokolēja

Ziedonis Caune

Leontīne Zaremba
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