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Sēdē piedalās:
Domes deputāti:
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Ilze Vītola
Valda Sējāne
Edgars Turks
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Lilita Leoho
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Irina Dolgova
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Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Valdis Buividaitis, Laila Čima, Sandra Kālvāne, Aldis
Jēgeris, Dzintars Lagzdiņš, Dace Kaņepone, Enija Kreicberga-Kapša, Dace Gražule, Aivars
Kokins; Aleksandrs Zelenkevičs, Māris Žoids, Vladislavs Pogožeļskis, Līga Lonerte, Ojārs
Briedis, Maija Lasmane, Leonīds Koindži-Ogli, Dainis Keidāns, Līga Rozenbaha, Aivars
Fridrihsons, Anda Duge, Ruta Medne. Silvija Zīberte, Edgars Grīnofs, Rita Borščevska, Inese
Tarvida, Vaiva Laimīte, Ilze Āna, Anda Strautniece, Ginta Avotiņa, Olga Rudaka, Ilze

Brakmane, Vladislavs Beitāns, Aigars Krastiņš, Modris Žeivots, Andris Ziemelis, Aija
Udalova.
Sēdē piedalās uzaicinātie: Inga Jansone, Svētes pamatskolas direktore; Daina Podkalna,
Līvbērzes vidusskolas direktore; Valentīna Saviča, Glūdas pirmsskolas izglītības iestādes
“Taurenītis” vadītāja.
Sēdes vadītājs informē par darba kārtību ar tim papildus jautājumiem un rosina apstiprināt
darba kārtību.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes
vadītāja priekšlikumu atbalstīt.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par licencēto makšķerēšanu Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē” izdošanu
2. Par īpašuma „Pūteļu karjers” smilts atradnes „Pūteļi” 2014.gada papildizpētes
iecirkņa I laukuma rekultivācijas veida saskaņošanu
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU"
(Mūra dzirnavas, Vilces pag.)
4. Par būvniecības darbu saskaņošanu pašvaldības autoceļa aizsargjoslā (Platones p.)
5. Par atļauju uzsākt būvniecības procesu (Ceļmalieši, Glūdas p.)
6. Par ēkas nojaukšanu (Piterāni, Kalnciema p.)
7. Par konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2016” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
8. Par konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016.gadā” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
Ziņotājs: Ilze Vītola;
9. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Bērzu 8-10, Sesavas p.;
2.Lielvircavas 7-2, Platones p.; 3.Lielupes 17-2; 4.Draudzības 12A-78; 5.Draudzības 12A-95;
6.Lielupes 17-11; 7.Draudzības 6-9; 8.Draudzības 8-87, Kalnciema p.; 9.Austrumu 19-8,
Vilces p.; 10.Dzērves-4, Glūdas p.; 11.Pērles-1; 12.Parka 7-2; 13.Armijas 5-1, Svētes p.;
14.Stadiona 14-17; 15.Draudzības 6-31, Kalnciema p.; 16.Jelgavas 4B-9. Līvbērzes p.;
17.Dzelzceļa ēka 4-6, Glūdas p.; 18.Draudzības 4-7; 19.Stadiona 1-10; 20.Stadiona 1-8;
21.Draudzības 11-30; 22.Draudzības 8-44; 23.Draudzības 10-28; 24.Draudzības 12-50;
25.Draudzības 7-29, Kalnciema p.; 26.Bērzu 9-11, Līvbērzes p.; 27.Draudzības 10-14;
28.Draudzības 4-29; 29.Lielupes 19-1; 30.Draudzības 12A-103; 31. Lielupes 17-3, Kalnciema
p.; 32.Papardes 14, Vilces p.; 33.Jaunspurģi-2; 34.Strauti-1; 35.Deguļi-2; 36.Deguļi-5;
37.Deguļi-4; 38.Deguļi-3; 39.Deguļi-6; 40.Milleri3-14, Zaļenieku p.; 41.Mazplatone-2,
Lielplatones p.; 42.Strauti-27; 43.Atvari-4, Zaļenieku p.; 44.Dārza 15-17, Elejas p.;
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45.Stadiona 3-10; 46.Draudzības 4-2, Kalnciema p.; 47.Loka 7-1, Jaunsvirlaukas p.; 48.Poķi
10-2, Platones p.; 49.Dzērves-5, Glūdas p.; 50.Centrs 2-2, Lielplatones p.; 51.Draudzības 107, Kalnciema p.; 52.Dzelzceļnieku 3A-7, Elejas p.)
10. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Jaunā Zizma 1-3; 2.Lietuvas 65/67-14;
3.Dārza 16-14; 4.Bauskas 9-20, Elejas p.; 5.Ziedkalnes 2-1, Vilces p.; 6.Oglaine 25-11,
Vircavas p.; 7.Kupčas-2; 8.Milleri 3-2, Zaļenieku p.; 9.Parka 26-7, Elejas p.; 10.Jelgavas 4A12, Līvbērzes p.)
11. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Rammas-2, Zaļenieku p.)
12. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Priedes -1, Sesavas p.; 2.Bičuļi 1-4; 3. Mazdunči-1;
4. Mazdunči-3, Zaļenieku p.; 5.Centrs 2-6, Lielplatones p.; 6.Draudzības 8-32, Kalnciema p.)
13. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Dzīslēni-2, Zaļenieku p.)
14. Par dzīvokli „Vēži”-4, Platones pagastā, Jelgavas novadā
15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Priedītes, Vilces p.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Jelgavas 22; 2. Draudzības
14, Kalnciema p.)
17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Mazlībēni,
Vilces p.; 2. Dzilnas, Svētes p.)
18. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Plūdoņi; 2. Rozēni;
3. Palejas, Līvbērzes p.)
19. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Viršu iela 17, Valgundes p.)
20. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1. Bārbeles; 2. Dadzīši; 3. Dadži,
Jaunsvirlaukas p.; 4. Dambīšu lauks; 5. Laimdotu lauks; 6.Jēkuļu lauks; 7. Pūpoliņi; 8.
Pūpolu lauks, Vilces p.)
21. Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts JAUNIEŠU CENTRU darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”
22. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa "Mēs savai videi - 2016"
rīkošanas nolikuma apstiprināšanu
23. Par izstāšanos no biedrības "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija"
24. Par nedzīvojamo telpu nomu (Ārsta māja, Valgundes p.)
25. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
kārtībā
26. Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas atsavināšanu”
(protokols Nr.7 10.§ 7.p.)
27. Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā
28. Par aizņēmuma ņemšanu autotransporta iegādei
29. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu
30. Par Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu izmaksu par vienu personu
apstiprināšanu
31. Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi
32. Par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām
33. Par Urzulas Jēkabsones ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā
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34. Par Marinas Smilgas ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā
35. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Zemgales 5-8, Sesavas p.;
2.Ciedru 2-11, Jaunsvirlaukas p.; 3.Draudzības 11-9; 4. Draudzības 7-11; 5.Draudzības 7-14;
6.Draudzības 6-39, Kalnciema p.)
37. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Skolas iela, Sesavas p.)
38. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu

Ivars Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums pielikumā). Papildus
informē, ka Budžeta komisijā izskatīta nozaru (jomu) attīstības prezentācija.
Sēdes vadītājs informē, ka marta 2.nedēļā tiks prezentēta izstrādātā Jelgavas novada Attīstības
programma (2017-2021).
Jautājumus ziņotājam uzdod:
Deputāte Irina Dolgova uzdod jautājumu juridisko pakalpojumu iepirkuma sakarā: trešo reizi
neveiksmīgi beidzies izsludinātais iepirkums (Iepirkumu uzraudzības birojs apturējis
iepirkuma procedūru); vai ir vērts turpināt ārpakalpojuma sniedzēja iepirkumu, un atgriezties
pie štata juristiem.
Ivars Romānovs atbild, ka, šī situācija nevar beigties ar “patu” (šaha terminoloģija); ir
saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja raksts, pašvaldība izvērtēs un pieņems lēmumu.
Deputāte Irina Dolgova uzdod jautājumu par to, cik lietderīgi ir maksāt birojam un paralēli
aicināt juristus juridisko pakalpojumu nodrošināšanai.
Ivars Romānovs atbild, ka, ka jautājums nav korekts, jo lietas ir dažādas un nav saistāmas.
Deputātes Irinas Dolgovas komentārs: juridisko pakalpojumu nodrošināšanas apmaksai
papildus iztērēti padsmit tūkstoši euro, rezultātu nav.
Ivars Romānovs atbild, ka ir vienošanās ar J.Kārkliņa advokātu biroju, ka lieta jānoved līdz
galam (rezultātam) par jau veikto samaksu un papildus maksājumu nebūs.

1. §
Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par licencēto makšķerēšanu Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē” izdošanu
(Aigars Strupulis)
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Izskatot biedrības “Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” 2016.gada
24.janvāra vēstuli “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē, Bauskas, Jelgavas,
Ozolnieku un Rundāles novados” un saskaņā ar Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrības Nolikumu licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē, Bauskas, Jelgavas,
Ozolnieku un Rundāles novados 2016.-2018.gadam, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu,
18.pantu un 19.panta (4) daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 4. un 8.7. punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.3 “Par licencēto makšķerēšanu Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē”;
2. Pilnvarot biedrību “”Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” organizēt
licencēto makšķerēšanu Lielupes kreisajā krastā posmā no Staļģenes tilta augšup
pa straumi līdz Rundāles novada robežai;
3. Pilnvarot Pēteri Selecki (personas kods 061037-13300) kā atbildīgo personu par
licencētās makšķerēšanas organizēšanu; Tāli Dreijeru (personas kods 10045112057), Oskaru Mūrnieku (personas kods: 090188-12068), Raiti Ločmeli
(personas kods: 050886-12055), Aleksandru Gurkovski (personas kods 06028012052) piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos
licencētās makšķerēšanas nolikuma un vispārējo makšķerēšanas noteikumu
ievērošanas nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
laika periodā no 01.04.2016. līdz 01.04.2018.

2. §
Par īpašuma „Pūteļu karjers” smilts atradnes „Pūteļi” 2014.gada papildizpētes iecirkņa
I laukuma rekultivācijas veida saskaņošanu
(Aigars Strupulis)
Izskatot SIA „Zemes puse” reģistrācijas Nr. 40103395093, juridiskā adrese: Ruses iela
14-216, Rīga, LV-1029, 2016.gada 20.janvāra iesniegumu (pašvaldībā saņemts 2016.gada
26.janvārī) par karjera rekultivācijas veida saskaņošanu, pamatojoties uz likuma „Par zemes
dzīlēm” 4.panta piektās daļas 2.punktu un Ministru Kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu
Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 87.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, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Irina Dolgova), nolemj:
Saskaņot smilts atradnes „Pūteļi”, 2014.gada papildizpētes iecirkņa I laukuma,
īpašumā „Pūteļu karjers”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 005 0062
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5496 005 0062), rekultivācijas veidu – izveidot
ūdenstilpi, pēc atradnes izstrādes.
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3. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU" (Mūra
dzirnavas, Vilces pag.)
(Aigars Strupulis)
Lai nodrošinātu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītas palīgēkas “Mūra
dzirnavas”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā uzturēšanu un pārvaldīšanu, pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu un Jelgavas novada pašvaldības un SIA
„Jelgavas novada KU” 2012.gada 24.janvārī noslēgto līgumu „Par pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode,
Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma,
Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Madars Lasmanis), nolemj:
Nodot būves ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0060 001 – dzīvojamā ēka, palīgēka ar
kadastra apzīmējumu 5490 002 0060 002 un to uzturēšanai nepieciešamās funkcionālās
platības 0,85 ha apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības SIA „Jelgavas novada KU”.

4. §
Par būvniecības darbu saskaņošanu pašvaldības autoceļa aizsargjoslā (Platones p.)
(Aigars Strupulis)
Izskatot SIA “Green Wood” 2016.gada 12.janvāra iesniegumu, reģistrācijas Nr.
JNP/3-19.1/16/83-G ar lūgumu mainīt pašvaldības ceļa iedalījumu infrastruktūras objektam –
autoceļam “Silmači-Smiltnieki”, konstatēts:
1. Autoceļš “Silmači-Smiltnieki” ir Platones pagasta B grupas autoceļš, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļu sarakstā ar Nr.32, līdz ar to tiek
veikti visi nepieciešamie autoceļa uzturēšanas un kopšanas darbi atbilstoši ceļa
kategorijas prasībām;
2. Autoceļa kopējais garums 1 km, klāts ar grants (šķembu) segumu;
3. Autoceļš nodrošina piekļuvi ražošanas teritorijai un objektiem pie Platones ciema,
kā arī neapbūvētai zemei, kopā gar ceļu izvietotas 17 zemes vienības;
4. Autoceļam noteikta ekspluatācijas aizsargjosla – 30m no ceļa ass, kas daļēji
apgrūtina nekustamā īpašuma “Lobo” sastāvā esošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 5470 003 0295. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 42.panta pirmajai
daļai, aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt
jebkurus būvniecības darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus;
5. Nekustamā īpašuma “Lobo” sastāvā esoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
5470 003 0295 saskaņā ar Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2011.2023.gadam atrodas ražošanas objektu un noliktavu teritorijā. Atbilstoši Jelgavas
novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.14 ,,Jelgavas
novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.2.5.apakšpunktam šajā teritorijā būvlaide –
4 metri, kas nosaka būvju novietojumu pret ceļu;
6. SIA “Green Wood” ir iecerējis novietot ražošanas būves pašvaldības autoceļa
“Silmači-Smiltnieki” aizsargjoslā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 13., 14.punktu,
Aizsargjoslu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada
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23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
5.2.5.apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), (Nataļja Hohlova balsojumā
nepiedalās), nolemj:
1. Saskaņot būvniecības darbus pašvaldības autoceļa “Silmači-Smiltnieki”
aizsargjoslā, ievērojot būvlaidi 4 metri SIA “Green Wood” nekustamā īpašuma
“Lobo” sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0295.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5. §
Par atļauju uzsākt būvniecības procesu (Ceļmalieši, Glūdas p.)
(Aigars Strupulis)
Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotājas T. G., personas kods *** (dzīvoklis Nr.1) un M.
E., personas kods *** (dzīvoklis Nr.2), 2016.gada 18.janvāra iesniegumus, kas reģistrēti
Glūdas pagasta pārvaldē ar Nr.GLU/3-19.1/16/134-G un Nr.GLU/3-19.1/16/135-E ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma „Ceļmalieši”, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5452 004 0133, un konstatējot, ka ēka neatbilst
1987.gada būves tehniskās lietas eksplikācijas plānam (mainīts iekšējais plānojums), 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, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, (Irina Dolgova balsojumā nepiedalās), nolemj:
Atļaut uzsāk būvniecības procesu (iesniegt Apliecinājuma karti) nekustamā īpašumā
„Ceļmalieši”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, atbilstoši Būvniecības likumam un pārējiem
normatīvajiem aktiem.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Jelgavas novada
pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
6. §
Par ēkas nojaukšanu (Piterāni, Kalnciema p.)
(Aigars Strupulis, Irina Dolgova. Ivars Romānovs, Aija Udalova)
Izskatot Jelgavas novada būvvaldes 2016.gada 25.janvāra atzinumu par būves - par
dzīvojamās mājas „Piterāni”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5431 002
0542, pārbaudi, pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Civillikuma
1084.pantu un Vispārīgo būvnoteikumu 158.1 apakšpunktu, 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, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET –
nav, ATTURAS – nav, (Irina Dolgova balsojumā nepiedalās), nolemj:
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Nojaukt Jelgavas novada pašvaldībai piederošu īpašumu „Piterāni”, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, būves kadastra Nr.5431 002 0542 001.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7. §
Par konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2016” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2016” nolikumu
(pielikumā).
2. Apstiprināt konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2016” vērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
2.1.
Līga Lonerte - Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
2.2.
Valda Sējāne – Jelgavas novada domes deputāte;
2.3.
Lilita Leoho – Jelgavas novada domes deputāte;
2.4.
Aigars Strupulis – Jelgavas novada domes deputāts;
2.5.
Mārīte Lazdiņa – VAS “Latvijas attīstības finanšu institūcijas Altum”
Jelgavas filiāles vadītāja.
3. Konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2016” nolikumu publicēt Jelgavas
novada informatīvajā izdevumā un Jelgavas novada pašvaldības interneta vietnes
mājas lapā.
8. §
Par konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016.gadā” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
Ziņotājs: Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016.gadā”
(pielikumā).
2. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016.gadā” vērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
2.1.
Oskars Cīrulis – Jelgavas novada domes deputāts;
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Rita Čigāne – Zemnieku apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece;
Līga Lonerte – Jelgavas novada Attīstības nodaļas vadītāja;
Andris Ziemelis – Jelgavas novada būvvaldes vadītājs;
Līga Solosteja – Jelgavas novada pašvaldības vides aizsardzības
speciāliste.
3. Konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016.gadā” nolikumu publicēt Jelgavas
novada informatīvajā izdevumā “Jelgavas novada ziņas” un mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

9. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Bērzu 8-10, Sesavas p.;
2.Lielvircavas 7-2, Platones p.; 3.Lielupes 17-2; 4.Draudzības 12A-78; 5.Draudzības 12A-95;
6.Lielupes 17-11; 7.Draudzības 6-9; 8.Draudzības 8-87, Kalnciema p.; 9.Austrumu 19-8,
Vilces p.; 10.Dzērves-4, Glūdas p.; 11.Pērles-1; 12.Parka 7-2; 13.Armijas 5-1, Svētes p.;
14.Stadiona 14-17; 15.Draudzības 6-31, Kalnciema p.; 16.Jelgavas 4B-9. Līvbērzes p.;
17.Dzelzceļa ēka 4-6, Glūdas p.; 18.Draudzības 4-7; 19.Stadiona 1-10; 20.Stadiona 1-8;
21.Draudzības 11-30; 22.Draudzības 8-44; 23.Draudzības 10-28; 24.Draudzības 12-50;
25.Draudzības 7-29, Kalnciema p.; 26.Bērzu 9-11, Līvbērzes p.; 27.Draudzības 10-14;
28.Draudzības 4-29; 29.Lielupes 19-1; 30.Draudzības 12A-103; 31. Lielupes 17-3, Kalnciema
p.; 32.Papardes 14, Vilces p.; 33.Jaunspurģi-2; 34.Strauti-1; 35.Deguļi-2; 36.Deguļi-5;
37.Deguļi-4; 38.Deguļi-3; 39.Deguļi-6; 40.Milleri3-14, Zaļenieku p.; 41.Mazplatone-2,
Lielplatones p.; 42.Strauti-27; 43.Atvari-4, Zaļenieku p.; 44.Dārza 15-17, Elejas p.;
45.Stadiona 3-10; 46.Draudzības 4-2, Kalnciema p.; 47.Loka 7-1, Jaunsvirlaukas p.; 48.Poķi
10-2, Platones p.; 49.Dzērves-5, Glūdas p.; 50.Centrs 2-2, Lielplatones p.; 51.Draudzības 107, Kalnciema p.; 52.Dzelzceļnieku 3A-7, Elejas p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot S. S. iesniegumu, kas reģistrēts Sesavas pagasta pārvaldē 2016.gada 25.
janvārī ar Nr.SES/3-19.1/16/232–S par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Bērzu iela 8-10, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Bērzu iela 8-10,
Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 49,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. S.:
3. 2016.gada 25.janvārī Jelgavas novada bāriņtiesā noslēgta vienošanās (reģistrācijas
Nr.7) 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
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balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Bērzu ielā 8-10, Bērvircavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā 49,4 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5474
007 0266 001) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0266,
494/13432 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli dzīvokli Bērzu ielā 8-10,
Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 49,4 m² platībā, dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5474 007 0266 001) un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5474 007 0266, 494/13432 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 Platones pagasta iedzīvotājas M. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2016.gada 13.janvārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/89-S ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielvircavas ielā 7-2, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, Lielvircavas ielā
7, Lielvircavā, Lielvircavas pagastā ar kopējo platību 61,0m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. S., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 25.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs M.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli N.2, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 61,0m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
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2.

3.

4.
5.

54700070097007 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54700070285, ar platību
1071m², 610/3512 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
N.2, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
61,0m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700070097007 un zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 54700070285, ar platību 1071m², 610/3512 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.

3.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja R. J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 18.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/137-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 17-2, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, Lielupes ielā ielā
17, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 69,5m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts R. J., viņš ir izteicis 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.2, Lielupes ielā 17, Kalnciemā, Kalnciema pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 69,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010018001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010018, ar platību
3027m², 695/7856 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.2, Lielupes ielā 17, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
69,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010018001 un zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 54110010018, ar platību 3027m², 695/7856 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.
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5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
4.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas A. K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 18.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/140-K ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12a-98, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis Nr.98, Draudzības ielā 12a,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 54,2 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. K. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.98, Draudzības ielā 12a, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 54,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
527/68712 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.
5.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas O. G. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 18.janvāra ar Nr.KAL/3-19.1/16/143-G ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12A-95, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.95, Draudzības ielā
12a, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 85,5m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts O. G. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs O. G.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.95, Draudzības ielā 12A, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 85,5m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010011, ar platību 9342m², 855/68712 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.95, Draudzības ielā 12A, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 85,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
855/68712 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.
6.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas S. M. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 18.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/144-M ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 17-11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.11, Lielupes ielā
ielā 17, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 70,6m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. M., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs S. 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,
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kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.11, Lielupes ielā 17, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 70,6m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010018001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010018, ar platību 3027m², 706/7856 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.11, Lielupes ielā 17, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 70,6m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010018001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010018, ar
platību 3027m², 706/7856 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.
7.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas J. N. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 18.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/147-N ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-9, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.9, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 61,8m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. N., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 28.decembra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs J. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.9, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 61,8m², dzīvojamās mājas ar
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2.

3.

4.
5.

kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 618/55152 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.9, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 61,8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 618/55152 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.

8.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas D. B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 19.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/156-B ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 8-87, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.87, Draudzības ielā
8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 32,2m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D. B., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.87, Draudzības ielā 8, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 32,2m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010009001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010009, ar platību 7168m², 322/62017 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.87, Draudzības ielā 8, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 32,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010009001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010009, ar
platību 7168m², 322/62017 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.
9.
Izskatot J. K. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2016.gada 25. janvārī
ar Nr.VIL/3-19.1/16/235–K par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli 58,8 m², Austrumu iela 19-8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis 58,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis ir reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vilces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 373 8 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
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 dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Austrumu ielā 19-8, Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā 58,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5490 003 0200 001) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5490 003 0200, 588/5154 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
10.
Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotājas Z. P. 2016.gada 19.janvāra iesniegumu, kas
saņemts un reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/163-P, ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli “Dzērves”-4, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Dzērves”-4, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 34,6 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Z. P., un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
atsavināt;
3. 2016.gada 1.februārī ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieci kļūs Z. P.;
4. 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 un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Dzērves”-4, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
ar kopējo platību 34,6 m² un kopīpašuma 346/2284 domājamās daļas no zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5452 003 1829), dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5452 003 1829 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 5452 003
1829 002 un 5452 003 1829 003).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Dzērves”-4, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 34,6 m²
un kopīpašuma 346/2284 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5452 003 1829), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5452 003
1829 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 5452 003 1829 002 un 5452 003
1829 003).
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.
Izskatot Svētes pagasta iedzīvotājas R. B. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novadā
2016.gada 19.janvārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/155-B ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piederošu dzīvokli “Pērles”-1, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis, “Pērles”-1, Svētes
pagastā ar kopējo platību 22,6m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts R. B., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav reģistrētas 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
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balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.1, “Pērles”, Svētes pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 22,6m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54820040503001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54820040503, ar
platību 3500m², 226/3986 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.1, “Pērles”, Svētes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 22,6m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820040503001 un zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 54820040503, ar platību 3500m², 226/3986 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.
12.
Izskatot Svētes pagasta iedzīvotājas S. Z. iesniegumu, kas reģistrēts Svētes pagasta
pārvaldē 2016.gada 19.janvārī ar Nr.SVE/3-19.1/16/158-Z ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Parka ielā 7-2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, Parka ielā 7,
Svētē, Svētes pagastā ar kopējo platību 54,4m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. Z., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 19.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs S. Z.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.2, Parka ielā 7, Svētē, Svētes pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 54,4m², dzīvojamās mājas ar kadastra
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2.

3.

4.
5.

apzīmējumu 54820020421001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54820020421, ar platību 1928m², 544/11995 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.2, Parka ielā 7, Svētē, Svētes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
54,4m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820020421001 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54820020421, ar platību 1928m²,
544/11995 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.

13.
Izskatot Svētes pagasta iedzīvotāja J. J. iesniegumu, kas reģistrēts Svētes pagasta
pārvaldē 2016.gada 13.janvārī ar Nr.SVE/3-19.1/16/85-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Armijas ielā 5-1/4, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.1, Armijas ielā 5,
Svētē, Svētes pagastā ar kopējo platību 74,5m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. J., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, nav deklarētas citas personas.
3. Ar 2016.gada 2.februāra Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes lēmumu
Nr.JNPIP/6-4/16/12 “Par adreses maiņu” dzīvoklim Armijas ielā 5-1/4 precizēta adrese
uz Armijas iela 5-1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov..
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.1, Armijas ielā 5, Svētē, Svētes pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 74,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54820020510001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54820020510, ar platību 670m², 745/1559 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.1, Armijas ielā 5, Svētē, Svētes pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 74,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820020510001 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54820020510, ar platību 670m², 745/1559
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.
14.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja E. L. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/191-L ierosinājums atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Stadiona iela 4-17, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.17, Stadiona ielā 4,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 36,8m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts E. L., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 19.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs E. 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
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.17, Stadiona ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 36,8m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010069001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
54110010069, ar platību 1678 m², un zemesgabala ar kadastra apzīmējums
54110010071, ar platību 635 m2, 368/4223 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.17, Stadiona ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 36,8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010069001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 54110010069, ar
platību 1678 m², un zemesgabala ar kadastra apzīmējums 54110010071, ar
platību 635 m2, 368/4223 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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15.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja G. K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/207-K ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-31, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.31, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 43,7m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts G. K., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs N. 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.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.31, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 43,7m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 437/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.31, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 43,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 437/55152 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.
16.
Izskatot Līvbērzes pagasta iedzīvotājas S. K., 2016.gada 25.janvāra iesniegumu, kas
saņemts un reģistrēts Līvbērzes pagasta pārvaldē ar Nr.LIV/3-19.1/16/250-K, ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Jelgavas iela 4B-9, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Jelgavas iela 4B-9, Līvbērze,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 39,1 m²;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts S. K., un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
atsavināt. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas citas personas.
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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 un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Jelgavas iela 4B-9, Līvbērze, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 39,1 m² un kopīpašuma 391/28916 domājamās
daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5462 006 0241) un dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0241 001).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Jelgavas iela 4B-9, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 39,1 m² un kopīpašuma 391/28916 domājamās daļas no zemes
vienības (kadastra apzīmējums
5462 006 0241) un dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5462 006 0241 001).
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.
17.
Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotāja P. L. 2016.gada 21.janvāra iesniegumu, reģistrācijas
Nr.GLU/3-19.1/16/190-P, par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa ar adresi
„Dzelzceļa ēka 4”-6, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, atsavināšanu, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Dzelzceļa ēka 4”-6,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 48,2 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts P. L. un viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
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Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Dzelzceļa ēka 4”-6, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 48,2 m², kopīpašuma 482/3598 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5452
005 0001 004) un funkcionāli saistītā objekta - šķūņa (kadastra apzīmējums
5452 005 0001 005).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli ar adresi „Dzelzceļa ēka 4”-6, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, 48,2
m2 platībā, kopīpašuma 482/3598 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5452 005 0001 004) un funkcionāli
saistītā objekta - šķūņa (kadastra apzīmējums 5452 005 0001 005).
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 Kalnciema pagasta iedzīvotājas L. T. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/212-T ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 4-7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.7, Draudzības ielā
4. Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 48,9m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts L. T., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs L. T.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.7, Draudzības ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 48,9m², dzīvojamās mājas ar
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2.

3.

4.
5.

kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010014, ar platību 3200m², 489/21381 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.7, Draudzības ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 48,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010014, ar
platību 3200m², 489/21381 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.

19.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas D. Z. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/218-Z ar ierosinājums atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Stadiona iela 1-10, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.10, Stadiona ielā 1,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,7m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D. Z., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs D. Z.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.10, Stadiona ielā 1, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,7 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010063001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
54110010063, ar platību 1976 m², 467/2664 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.10, Stadiona ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 46,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010063001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 54110010063, ar
platību 1976 m², 467/2664 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.
20.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas D. Z. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/216-Z ar ierosinājums atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Stadiona iela 1-8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.8, Stadiona ielā 1,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 44,3m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D. Z., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs D. Z.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.8, Stadiona ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 44,3 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010063001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
54110010063, ar platību 1976 m², 443/2664 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.8, Stadiona ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 44,3 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010063001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 54110010063, ar
platību 1976 m², 443/2664 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 A. V. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/221-V ar ierosinājumu atsavināt
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pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 11-30, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.30, Draudzības ielā
11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 48,8m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. V., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Jelgavas novada pašvaldība 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.30, Draudzības
ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 48,8m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010023001 un zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 54110010023, ar platību 2789m², 488/19660 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.30, Draudzības ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 48,8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010023001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010023, ar
platību 2789m², 488/19660 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. T. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 22.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/222-T ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 8-44, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.44, Draudzības ielā
8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 45,5m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. T., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 20.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs I. T.

26

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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.44, Draudzības ielā 8, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 45,5m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010009001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010009, ar platību 7168m², 455/62017 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.44, Draudzības ielā 8, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 45,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010009001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010009, ar
platību 7168m², 455/62017 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 M. T. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 22.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/223-T ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 10-28, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.28, Draudzības ielā
10, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 69,8m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. T., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 8.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs M. T.
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,
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45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.28, Draudzības ielā 10, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 69,8m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010010, ar platību 3062m², 698/15725 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.28, Draudzības ielā 10, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 69,8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010010, ar
platību 3062m², 698/15725 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.
24.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja M. P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 22.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/224-P ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12-50, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.50, Draudzības ielā
12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 53,8 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. P. viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.50, Draudzības ielā 12, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,8 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra
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apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010011, ar platību 9342m², 538/68712 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.50, Draudzības ielā 12, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 53,8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
538/68712 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.

25.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas O. B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 22.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/225-B ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 7-29, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.29, Draudzības ielā
7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 40,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts O. B., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.29, Draudzības ielā 7, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 40,0 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010022, ar platību 2341m², 400/17304 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.29, Draudzības ielā 7, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 40,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010022, ar
platību 2341m², 400/17304 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.
26.
Izskatot Līvbērzes pagasta iedzīvotāja A. G., 2016.gada 11.janvāra iesniegumu, kas
saņemts un reģistrēts Līvbērzes pagasta pārvaldē 2016.gada 12.janvārī ar Nr.LIV/319.1/16/74-G, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Bērzu
iela 9-11,
Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Bērzu iela 9-11, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 37,5 m²;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts A. G., un viņš izteicis vēlmi šo dzīvokli
atsavināt. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 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 un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Bērzu iela 9-11, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 37,5 m² un kopīpašuma 375/9190 domājamās daļas no zemes
vienības (kadastra apzīmējums
5462 006 0254) un dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5462 006 0254 001).
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.
27.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja S. I. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 25.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/228-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 10-14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.14, Draudzības ielā
10, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 33,7m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. I., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas citas personas.
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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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.14, Draudzības ielā 10, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 33,7m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010010, ar platību 3062m², 337/15725 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.14, Draudzības ielā 10, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 33,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010010, ar
platību 3062m², 337/15725 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.
28.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja S. K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 25.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/238-K ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 4-29, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.29, Draudzības ielā
4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 74,9m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. K., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs T. 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.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
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Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.29, Draudzības ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 74,9m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010014, ar platību 3200m², 749/21381 domājamā daļa.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.29, Draudzības ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 74,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010014, ar
platību 3200m², 749/21381 domājamā daļa.
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 Kalnciema pagasta iedzīvotājas Z. Š. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 25.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/234-Š ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 19-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.1, Lielupes ielā ielā
19, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 53,7m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Z. Š., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 25.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku Z. Š.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.1, Lielupes ielā 19, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,7m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010017, ar platību 3071m², 537/8115 domājamās daļas.
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2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.1, Lielupes ielā 19, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 53,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010017001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010017, ar
platību 3071m², 537/8115 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.
30.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas R. K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 25.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/247-K ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12A-103, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.103, Draudzības
ielā 12A, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,0m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts R. K. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.103, Draudzības ielā 12A, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,0m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010011, ar platību 9342m², 460/68712 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.103, Draudzības ielā 12A, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 46,0m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
460/68712 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.
31.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas I. J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 25.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/241-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 17-3, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.3, Lielupes ielā 17,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 79,3m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. J., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs I. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.3, Lielupes ielā 17, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 79,3m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010018001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010018, ar platību 3027m², 793/7856 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.3, Lielupes ielā 17, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 79,3m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010018001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010018, ar
platību 3027m², 793/7856 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.
32.
Izskatot G. M. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2016.gada 26.
janvārī ar Nr. VIL/3-19.1/16/252 –M par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli 37,8 m², “Papardes”-14, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
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1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis 37,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis ir reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā
Vilces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 387 14 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
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 dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli dzīvokli “Papardes”-14,
Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā 37,8 m² platībā, dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5490 001 0205 001) un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0205, 342/11495 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
33.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotāja V. G. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/203-G ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Jaunspurģi”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Jaunspurģi”-2,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 47,2 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. G.;
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Jaunspurģi”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 47,2 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 002 0122 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 002,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 003 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122, 472/4119 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Jaunspurģi”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
47,2 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 002, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122 003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 002
0122, 472/4119 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.
34.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas V. Č. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 7.janvārī ar Nr.ZAL/3-19.2/16/51Č, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Strauti”-1,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Strauti”-1, Zaļenieki,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 53,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. Č. Pamatojoties uz 2016.gada 7.janvāra
vienošanos starp īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem, par dzīvokļa īpašnieku kļūs V.
Č.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Strauti”-1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 53,8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0271 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0271, 538/14486 domājamās daļas.
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2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Strauti”-1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 53,8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0271 001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0271, 538/14486 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.
35.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas A. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 19.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/172-S ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Deguļi”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Deguļi”-2, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 88,0 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Deguļi”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 88,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 001 0064 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 880/3087
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Deguļi”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 88,0
m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 880/3087 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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36.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas A. V. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 20.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/187-V ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Deguļi”-5, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Deguļi”-5, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 31,70 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. V.;
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Deguļi”-5, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 31,70 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 001 0064 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 317/3087
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Deguļi”-5, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
31,70 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 317/3087 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.
37.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas I. M. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.ZAL/3-19.1/16/197-M ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Deguļi”-4, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Deguļi”-4, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 21,50 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.
38

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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Deguļi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 21,50 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 001 0064 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 215/3087
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Deguļi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
21,50 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 215/3087 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.
38.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas I. M. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/198-M ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Deguļi”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Deguļi”-3, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 19,50 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Deguļi”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 19,5 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 001 0064 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 195/3087
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Deguļi”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 19,5
m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 195/3087 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.
39.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas J. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 20.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/186-S ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Deguļi”-6, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Deguļi”-6, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 35,10 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Deguļi”-6, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 35,10 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 001 0064 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 351/3087
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Deguļi”-6, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
35,10 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 351/3087 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.
40.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas A. V. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 21.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/214-V ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Milleri
3”-14, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Milleri 3”-14,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 50,9 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. V.;
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Milleri 3”-14, Zaļeniekos, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 50,9 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0268 001 un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0268, 510/10083 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Milleri 3”-14, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 50,9 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0268 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268, 510/10083
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.
41.
Izskatot I. M. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
21.janvārī ar Nr.LIE/3-19.1/16/195-M ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Mazplatone”-2, Sidrabē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Mazplatone”-2, Sidrabē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, 61,4 m² platībā;
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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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Mazplatone”-2, Sidrabē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 61,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 002
0278 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0278 004, palīgēkas ar
kadastra apzīmējumu 560 002 0278 005 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5460 002 0278, 614/3624 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.
42.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas I. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 14.janvārī ar Nr.ZAL/319.2/16/107-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Strauti”-27, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Strauti”-27,
Zaļenieki, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 71,2m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. S. (uzvārds pirms laulībām-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.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Strauti”-27, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
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2.

3.

4.
5.

Jelgavas novadā, ar kopējo platību 71,2 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0271 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0271, 712/14486 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Strauti”-27, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 71,2 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0271 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0271, 712/14486
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.

43.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas A. C. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 20.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/178-C ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Atvari”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Atvari”-4, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 54,20 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. C.;
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Atvari”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 54,20 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0329 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329, 5420/40180 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Atvari”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
54,20 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0329, 5420/40180 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.
44.
Izskatot L. S. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 27. janvārī
ar Nr. ELE/3-19.1/16/261 –S par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Dārza ielā 15-17, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Dārza ielā 15-17, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 34,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts L. 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 dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Dārza ielā 15-17, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā 34,4 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0426 001) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0426,
344/19280 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Dārza ielā 15-17, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 34,4 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0426 001) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0426,
344/19280 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.
45.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas J. P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 28.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/267-P ar ierosinājums atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Stadiona iela 3-10, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.10, Stadiona ielā 3,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 38,7m²;
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2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. P., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 28.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs J. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.10, Stadiona ielā 3, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 38,7m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010072001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
54110010072, ar platību 2330 m², 387/4338 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.10, Stadiona ielā 3, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 38,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010072001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 54110010072, ar
platību 2330 m², 387/4338 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.
46.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas M. J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 1.februārī ar Nr.KAL/3-19.1/16281-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 4-2, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, Draudzības ielā
4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 35,2m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. J., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 1.februāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs M. 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.
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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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.2, Draudzības ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 35,2m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010014, ar platību 3200m², 352/21381 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.2, Draudzības ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 35,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010014, ar
platību 3200m², 352/21381 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.
47.
Izskatot K. K.iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
14.janvārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/100-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Loka iela 7-1, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Loka iela 7-1,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 73,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts E. K.;
3. 2016.gada 14.janvārī noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieci un viņas
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieci kļūs K. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Loka iela 7-1, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 73,0 m² un kopīpašuma 730/14870 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0083 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 001 0083).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Loka iela 7-1, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 73,0 m² un kopīpašuma 730/14870 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0083 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5456 001 0083).
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.

48.
Izskatot Platones pagasta iedzīvotājas S. L. iesniegumu, kas reģistrēts Platones
pagasta pārvaldē 2016.gada 13.janvārī ar Nr.PLA/3-19.1/16/84-L ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli “Poķi 10”-2, Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, “Poķi 10” Poķos,
Platones pagastā ar kopējo platību 57,7m²;
2. Saskaņā ar 2011.gada 28.novembra aktu “Akts par nekustamā īpašuma “Poķi 10”,
Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā ( kad Nr.54705050006) neprivatizētās daļasdzīvokļa Nr.1 un dzīvokļa Nr.2- nodošanu un pārņemšanu Jelgavas novada pašvaldības
īpašumā” dzīvokļa īpašums Nr.2 ar 2011.gada 28.novembri nodots Jelgavas novada
pašvaldības īpašumā.
3. 1999.gada 1.novembrī SIA “Nebruk” (VAS “Privatizācijas aģentūras” tiesisko
valdījumu, īpašumu pārvaldītājs) izīrējis S. L. dzīvokli uz nenoteiktu termiņu. Ņemot
vērā, ka no 2011.gada 28.novembra Jelgavas novada pašvaldība ir dzīvokļa Nr.2
tiesiskais valdītājs, atbilstoši Civillikuma 2114.punktam dzīvojamo telpu īres līgums
uzskatāms par saistošu un dod tiesības īrniekam ierosināt atsavināšanu. S. L. ir izteikusi
vēlmi iegūt šo dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav
deklarētas citas personas.
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, Civillikuma 2114.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
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Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli N.2, “Poķi 10”, Poķi, Platones pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 57,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700050041001 577/7460 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli N.2, “Poķi 10”, Poķi, Platones pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
57,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700050041001 577/7460
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.

49.
Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotāja I. V. 2016.gada 1.februāra iesniegumu, kas saņemts
un reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada 8.februārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/312-V, ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli “Dzērves”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis “Dzērves”-5, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 33,8 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. V., un viņš izteicis vēlmi šo dzīvokli
atsavināt;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Dzērves”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
ar kopējo platību 33,8 m² un kopīpašuma 338/2284 domājamās daļas no zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5452 003 1829), dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5452 003 1829 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 5452 003
1829 002 un 5452 003 1829 003).
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2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Dzērves”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 33,8 m²
un kopīpašuma 338/2284 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5452 003 1829), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5452 003
1829 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 5452 003 1829 002 un 5452 003
1829 003).
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.
50.
Izskatot Lielplatones pagasta iedzīvotāja I. M. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Lielplatones pagasta pārvaldē 2016.gada 4.februārī ar Nr.LIE/319.1/16/303-M ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Centrs 2”-2,
Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Centrs 2”-2, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, 23,7 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Centrs 2”-2, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 23,7 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, 237/3715 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.
51.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas J. D. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 4.februārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/297-D ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 10-7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
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1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.7, Draudzības ielā
10, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 68,5m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. D., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 4.februāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs J. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.7, Draudzības ielā 10, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 68,5m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010010, ar platību 3062m², 685/15725 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.7, Draudzības ielā 10, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 68,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010010001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010010, ar
platību 3062m², 685/15725 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.
52.
Izskatot I. G. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 9.februārī
ar Nr.ELE/3-19.1/16/325–G par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Dzelzceļnieku ielā 3A-7, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. elgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Dzelzceļnieku ielā 3A-7,
Elejā, Elejas pagastā , Jelgavas novadā 49,1 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts R. G.;
3. 2016.gada 8.februārī Jelgavas novada bāriņtiesā ir noslēgta vienošanās (reģistrācijas
Nr.19) 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 dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Dzelzceļnieku ielā 3A-7, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 49,1 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5448 006 0561 001), būves ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0561 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0561,
491/3722 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Dzelzceļnieku ielā 3A-7, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā 49,1 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5448 006 0561 001), būves ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0561 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0561,
491/3722 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.

10. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Jaunā Zizma 1-3; 2.Lietuvas 65/67-14;
3.Dārza 16-14; 4.Bauskas 9-20, Elejas p.; 5.Ziedkalnes 2-1, Vilces p.; 6.Oglaine 25-11,
Vircavas p.; 7.Kupčas-2; 8.Milleri 3-2, Zaļenieku p.; 9.Parka 26-7, Elejas p.; 10.Jelgavas 4A12, Līvbērzes p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot R. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta “Jaunā Zizma 1”-3, Elejas
pagasts, Jelgavas novads, iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/16/18-P par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 50,2 m² platībā “Jaunā
Zizma 1”-3, Elejas pag., Jelgavas nov., atsavināšanu un 2016.gada 26.janvārī Elejas pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr.ELE/3-19.1/16/257–P par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2012.gada 9.marta lēmumu Nr.1, Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumu (sēdes
protokols Nr.4 10.§) “Par atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu nosacīto cenu
apstiprināšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot R. P. par nosacīto cenu – EUR 213,43 (divi simti
trīspadsmit euro 43 centi) dzīvokli 50,2 m2 platībā, kopīpašuma 504/1278
domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 002
0016 002, “Jaunā Zizma 1”-3, Elejas pagasts, Jelgavas novads.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
2.
Izskatot L. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Lietuvas iela 65/67-14, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads, iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/688-K par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 29,5 m² platībā
Lietuvas iela 65/67-14, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 2.
februārī Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/282 –K par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1,21.p), Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L. K. par nosacīto cenu – EUR 1700,- (viens tūkstotis
septiņi simti euro) dzīvokli 29,5 m2 platībā, kopīpašuma 295/16080
domājamāa daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0421 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 Lietuvas iela
65/67-14, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
3.
Izskatot V. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Dārza iela 16-14, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads, iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/14/1176-Š par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 56,5 m² platībā Dārza iela
16-14, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., atsavināšanu un 2016.gada 2.februārī Elejas pagasta
pārvaldē reģistrētu I. Š., personas kods ***, iesniegumu ar Nr.ELE/3-19.1/16/283–Š par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1,39.p), Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I. Š. par nosacīto cenu – EUR 2100,- (divi tūkstoši viens
simts euro ) dzīvokli 56,5 m2 platībā, kopīpašuma 565/11710 domājamām
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daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0422 001 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0422, Dārza iela 16-14, Eleja, Elejas
pagasts Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
4.
Izskatot S. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Bauskas iela 9-20, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads, iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/881-S par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 42,0 m² platībā
Bauskas iela 9-20, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., atsavināšanu un 2016.gada 3.februārī
Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr.ELE/3-19.1/16/291–S par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 35.p), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S. S. par nosacīto cenu – EUR 1500,- (viens tūkstotis pieci
simti euro ) dzīvokli 42,0 m2 platībā, kopīpašuma 420/17673 domājamām
daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 003
Bauskas iela 9-20, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.
Izskatot D. E., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta “Ziedkalnes 2”-1, Vilces
pagasts, Jelgavas novads, iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē ar Nr.VIL/319.1/15/1025-E par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 53,3 m² platībā
“Ziedkalnes 2”-1, Vilces pag., Jelgavas nov., atsavināšanu un 2016.gada 3.februārī Vilces
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.1/16/296 –E par piekrišanu iegādāties
minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto
cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1,24.p), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
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Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot D. E. par nosacīto cenu – EUR 1800,- (viens tūkstotis
astoņi simti euro) dzīvokli 53,3 m2 platībā, kopīpašuma 533/9163 domājamām
daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0029 014 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 54900020074 “Ziedkalnes 2”-1, Vilces pagasts,
Jelgavas novads.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
6.
Izskatot Ņ. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Oglaine 25”-11,
Oglaine, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 9.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr.JNP/2-14.6/15/112-V, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 55,6 m² platībā
„Oglaine 25”-11, Oglainē, Vircavas pagastā atsavināšanu un 2016.gada 8.februāra Jelgavas
novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr.JNP/3-19.1/16/311-V par piekrišanu iegādāties
minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto
cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu
(protokols Nr.17,6.§29.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra protokolu Nr.1, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ņ. V., personas kods ***, par nosacīto cenu - 1500,00
EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) dzīvokli 55,6 m2 platībā,
„Oglaine 25”-11, Oglaine, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5492 900 0221, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0186
001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0186, 556/10155
domājamās daļas.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.
Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2.
Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu trīs gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
7.
Izskatot D. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Kupčas”-2,
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, 2014.gada 8.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr.JNP/3-19.1/14/825-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 49,3 m² platībā
„Kupčas”-2, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un 2016.gada 8.februāra Zaļenieku pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr.ZAL/3-19.1/16/321-B par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols
Nr.9,7.§12.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 11.janvāra protokolu Nr.1, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
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Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot D. B., personas kods ***, par nosacīto cenu - 1600,00
EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi) dzīvokli 49,3 m2 platībā,
„Kupčas”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0257,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0309 001, palīgēkas ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0309 002 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0309, 493/3377 domājamās daļas.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.
Pirmo iemaksu 200 EUR apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā
divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2.
Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu divu gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
8.
Izskatot A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Milleri 3”-2,
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, 2014.gada 22.oktobra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr.ZAL/3-19.1/14/1294-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
38,1 m² platībā „Milleri 3”-2, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un 2016.gada
8.februāra Zaļenieku pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr.ZAL/3-19.1/16/320-B par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§38p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra protokolu Nr.1,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A. B., personas kods ***, par nosacīto cenu - 1100,00 EUR (viens
tūkstotis viens simts euro, 00 centi) dzīvokli 38,1 m2 platībā, „Milleri 3”-2,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0258,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0268, 381/10083 domājamās daļas.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
9.
Izskatot L. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Parka iela 26-7, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/15/853-P par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 55,6 m² platībā Parka iela
26-7, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 9. februārī Elejas pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/326–P par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 38.p.), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
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Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L. P. par nosacīto cenu – EUR 1900,- (viens tūkstotis
deviņi simti euro) dzīvokli 55,6m2 platībā, kopīpašuma 556/9325 domājamām
daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0427 001 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0427 Parka iela 26-7, Eleja, Elejas
pagasts Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.

10.
Izskatot I. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
Jelgavas iela 4A-12,
Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Līvbērzes pagasta
pārvaldē ar Nr.LIV/3-19.1/15/1392-R par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
38,9 m² platībā Jelgavas iela 4A-12, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
atsavināšanu un 2016.gada 8.februārī Līvbērzes pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar
Nr.LIV/3-19.1/16/310-R par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.1, 28.p) , Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I. R. par nosacīto cenu : 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi
simti euro) dzīvokli 38,9 m2 platībā Jelgavas iela 4A-12, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kopīpašuma 389/20878 domājamās daļas no zemes
vienības 0,3020 ha platībā (kadastra apzīmējums 5462 006 0255) un
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0255 001).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 50 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.

11. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Rammas-2, Zaļenieku p.)
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(Ilze Vītola)
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma „Rammas”-2, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa 32,0 m² platībā,
kopīpašuma 320/1936 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 007 0150 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0150 002 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5496 007 0150 (2008.gada 18.decembrī reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Zaļenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.336 2),
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 28.janvāra sēdes protokolu Nr.2,1.§ ”Par
pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu remontdarbiem”, 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 –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu „Rammas”-2, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5496 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa
32,0 m² platībā, kopīpašuma 320/1936 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0150 001, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 5496 007 0150 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 007
0150.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.

12. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Priedes -1, Sesavas p.; 2.Bičuļi 1-4; 3. Mazdunči-1; 4.
Mazdunči-3, Zaļenieku p.; 5.Centrs 2-6, Lielplatones p.; 6.Draudzības 8-32, Kalnciema p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma “Priedes”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra
Nr.5474 900 0105), kas sastāv no dzīvokļa 60,8 m² platībā, kopīpašuma domājamās
608/1025 daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0047
001, kūts ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0047 002, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5474
004 0047 003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0047 (reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Sesavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.299 1) nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols
Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Aija Tračuma), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokli (kadastra Nr.5474 900 0105) 60,8 m² platībā, kopīpašuma
domājamās 608/1025 daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra
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apzīmējumu 5474 004 0047 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0047
002, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0047 003 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5474 004 “Priedes”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, pārdodot
to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 1250,- EUR (viens tūkstotis divi simti
piecdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (kadastra Nr.5474 900 0105) “Priedes”-1, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā izsoles noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Bičuļi 1”-4 ar kadastra Nr.5496 900 0246, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 51,0 m² platībā, kopīpašuma 510/2050
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 001
0017 010, 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 domes
2015.gada 30.septembra lēmumu (protokols 17, 6.§ 37.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Irina
Dolgova, Aija Tračuma), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Bičuļi 1”-4 ar kadastra Nr.5496 900 0246,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 51,0 m² platībā,
kopīpašuma 510/2050 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0017 010, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 700,- EUR (septiņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bičuļi 1”-4 ar kadastra Nr.5496 900 0246
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
3.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Mazdunči”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0251, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 91,4 m² platībā, kopīpašuma 914/1959
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0300 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0300, 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 domes 2015.gada 30.septembra lēmumu
(protokols 17, 7.§ 3.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova,
Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Aija Tračuma), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mazdunči”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0251,
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Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 91,4 m² platībā,
kopīpašuma 914/1959 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0300 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0300, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
5076,- EUR (pieci tūkstoši septiņdesmit seši euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazdunči”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0251
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
4.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Mazdunči”-3 ar kadastra Nr.5496 900 0252, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 46,4 m² platībā, kopīpašuma 464/1959
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0300 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0300, 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 domes 2015.gada 30.septembra lēmumu
(protokols 17, 7.§ 2.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova,
Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Aija Tračuma), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mazdunči”-3 ar kadastra Nr.5496 900 0252,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 46,4 m² platībā,
kopīpašuma 464/1959 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0300 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0300, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
2577,- EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazdunči”-3 ar kadastra Nr.5496 900 0252
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
5.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Centrs 2”-6 ar kadastra Nr.5460 900 0199,
Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 15,7 m² platībā,
kopīpašuma 157/3715 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0285 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0285 002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0285, 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 domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (protokols 17, 7.§ 4.p.)
„Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Aija Tračuma), nolemj:
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1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Centrs 2”-6 ar kadastra Nr.5460 900 0199,
Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 15,7
m² platībā, kopīpašuma 157/3715 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0285 001, palīgēkas ar
kadastra apzīmējumu 5460 001 0285 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu
5460 001 0285, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 500,- EUR (pieci
simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Centrs 2”-6 ar kadastra Nr.5460 900 0199
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
6.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Draudzības iela 8-32, ar kadastra Nr.54119000703
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 44,6 m² platībā,
kopīpašuma 446/62017 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010009001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010009 (2015.gada 22.septembrī
reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalnciema pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.72 32) nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmo
daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18 1.§ 17.p.) „Par
dzīvokļa atsavināšanu ”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS –
2 (Irina Dolgova, Aija Tračuma), nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt dzīvokļa īpašumu Draudzības ielā 8-32, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54119000703, kas sastāv no dzīvokļa
44,6m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 446/62017 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010009001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010009 pārdodot
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 4300
(četri tūkstoši trīs simti euro).
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Draudzības iela 8-32 ar kadastra
Nr.54119000703, izsoles noteikumus.
Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
13. §
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Dzīslēni-2, Zaļenieku p.)

(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2015.gada 28.decembra
rīkojumu Nr.3-2/15/231 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma
„Dzīslēni”-2, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5496 900 0250, izsole
uzskatāma par nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,
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32.panta pirmo daļu, 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, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova,
Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Dzīslēni”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.5496 900 0250, kas sastāv no dzīvokļa 30,5 m² platībā,
kopīpašuma 305/2299 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0297 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0297, pārdodot to atklātā otrajā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 240 (divi simti četrdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dzīslēni”-2 ar kadastra Nr. 5496 900 0250
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

14. §
Par dzīvokli „Vēži”-4, Platones pagastā, Jelgavas novadā
(Ilze Vītola)
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 2015.gada 19.novembra
vēstuli Nr.1.17/7953 par iespēju bezmantinieka mantu „Vēži”-4 Platones pagastā, Jelgavas
novadā pārņemt pašvaldības īpašumā pēc mantojuma lietas ierosināšanas, ņemot vērā
Platones pagasta pārvaldes viedokli un Jelgavas novada dzīvokļu jautājumu komisijas
lēmumu, dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšanas dzīvokļa
jautājumu risināšanā nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu un Jelgavas novada dzīvokļu
jautājumu komisijas 2016.gada 7.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 7.§), Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt, ka dzīvoklis “Vēži”-4, Platones pagastā, Jelgavas novadā nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai, un tādēļ nav iegūstams Jelgavas novada
pašvaldības īpašumā.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”, K.Valdemāra
ielā 31, Rīgā, LV 1887.
15. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Priedītes, Vilces p.)
(Ilze Vītola)
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Priedītes” ar kadastra Nr.5490 003 0261, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,586 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0261 un uz tā esošas dzīvojamās mājas (kopējā platība 69,7
m²), (reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.422) nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma
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„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmo
daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Irina Dolgova), nolemj:
Atsavināt nekustamo īpašumu „Priedītes”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5490 003 0261, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 6200,- EUR (Seši tūkstoši divi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Priedītes” ar kadastra Nr.5490 003 0261 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
1.

16. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Jelgavas 22; 2. Draudzības 14,
Kalnciema p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izvērtējot 2016.gada 9.februāra Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta
pārvaldes Izsoles komisijas izsoles protokolu Nr.1, nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 22,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības
0,7763 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010065 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 54110010065001, ar kopējo platību 1404,1m2, rīkotā izsole uzskatāma par
nenotikušu, 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.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.8 1.§ 2.p.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Jelgavas novada domes
2015.gada 29.decembra lēmumu (protokols Nr.21 5.§ 2.p.) „Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2015.gada 30.oktobra lēmumu (protokols Nr.9), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un
izsoles dalības maksu”, un 2016.gada 12.februāra Jelgavas novada pašvaldības rīkojumu Nr.
3-2/16/28 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis),
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā otrā izsolē nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 22,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības 0,7763 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010065 un nedzīvojamās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010065001, ar kopējo platību 1404,1m2.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 6950 EUR (seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro).
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3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jelgavas iela 22, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54110010065, atkārtotās izsoles noteikumus.
4. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.
Izvērtējot 2016.gada 9.februāra Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta
pārvaldes Izsoles komisijas izsoles protokolu Nr. 2, nekustamā īpašuma Draudzības ielā 14
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības
0,6427 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010013 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 54110010013001, ar kopējo platību 1091,7m2, rīkotā izsole uzskatāma par
nenotikušu, 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.aprīļa lēmumu
(protokols 8 § 1.3.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Jelgavas novada domes
2015.gada 29.decembra lēmumu (protokols Nr.21 5.§ 1.p.) „Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2015.gada 30.oktobra lēmumu (protokols Nr.9), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un
izsoles dalības masku”, un 2016.gada 12.februāra Jelgavas novada pašvaldības rīkojumu Nr.
3-2/16/27 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – 2 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis),
ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot atklātā otrā izsolē nekustamo īpašumu Draudzības ielā 14
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības 0,6427 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010013 un nedzīvojamās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010013001, ar kopējo platību 1091,7m2.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 5110 EUR (pieci tūkstoši viens simts desmit euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Draudzības ielā 14 Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54110010013, atkārtotās izsoles noteikumus.
4. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
1.

17. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Mazlībēni, Vilces
p.; 2. Dzilnas, Svētes p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot A. I. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2016.gada 25. janvārī
ar Nr.VIL/3-19.1/16/236–I par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
viendzīvokļa dzīvojamo māju “Mazlībēni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts nekustamais īpašums ( kadastra
Nr.5490 006 0142), kas sastāv no viendzīvokļu dzīvojamās mājas “Mazlībēni”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, 50,5 m² platībā, palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 5490
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006 0142 002, 5490 006 0142 003 un zemes 0,228 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5490 006 0142;
2. Dzīvojamā māja saskaņā ar 2013. gada 18. aprīļa Jelgavas novada domes Dzīvokļu
jautājumu komisijas sēdes lēmumu Nr.4.§ 6 uz noteiktu termiņu-uz darba attiecību laiku
ir izīrēta A. I.;
3. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.5490 006 0142 ir reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļā Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 454 uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda.
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 dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
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 pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 7.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1 11.§) “Par
dienesta dzīvojamo telpu statusa atcelšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvojamās mājas „Mazlībēni”, Vilces
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 50,5 m², (kadastra Nr.5490 006 0142),
palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 5490 006 0142 002, 5490 006 0142
003 un zemes vienības 0,228 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 006
0142.
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.
2.
Izskatot Svētes pagasta iedzīvotāja P. B. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2015.gada 14.decembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1814-B, par ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju „Dzilnas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums
“Dzilnas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54820050103.
2. Dzīvojamā māja “Dzilnas” uz nenoteiktu termiņu ir izīrētas P. B. Pamatojoties uz
2015.gada 17.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par
nekustamā īpašuma īpašnieku kļūs P. 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 dzīvojamo māju 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 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 –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, nekustamo īpašumu „Dzilnas”, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.54820050103), sastāvošu no apbūvētas zemes vienības
0.51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820050103 un trīs ēkām - dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 54820050103001, kūts ar kadastra apzīmējumiem
54820050103002, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54820050103003.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
īpašuma novērtēšanu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Plūdoņi; 2. Rozēni; 3.
Palejas, Līvbērzes p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot A. T. 2016.gada 5.februāra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/308-T ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu „Plūdoņi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums
5462 003 0113), konstatēts:
1. Ar Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes 2014.gada 18.marta lēmumu
Nr.JNPIP/8-6/14/71 „Par zemes piekritību un lietošanas mērķa noteikšanu” noteikts, ka
Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt un uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta zemes vienība „Plūdoņi” 3,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 003 0113 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
2. Ēku (būvju) īpašums „Plūdoņi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462
503 0003 pieder A. T. saskaņā ar Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada
9.februāra lēmumu un ierakstu Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000540163.
3. 2015.gada 20.februārī starp Jelgavas novada pašvaldību un A. T. ir noslēgts zemes nomas
līgums Nr. LIV/12-3/15/13, par apbūvētās zemes vienības “Plūdoņi” Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā iznomāšanu.
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
piegul šai zemei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
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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, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Irina
Dolgova), nolemj:
1. Veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt zemesgrāmatā uz
Jelgavas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu “Plūdoņi” Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462 003 0113.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Aleksandram Tokmačovam nekustamā
īpašuma „Plūdoņi”, Līvbērzes pagastā Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 003
0113, sastāvā esošo apbūvēto zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 003 0113.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
2.
Izskatot E. B., personas kods ***, 2016.gada 28.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/269-B, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piederošu zemes gabalu „Rozēni”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības
kadastra apzīmējums 5462 006 0207), konstatēts:
1. Apbūvēta zemes vienība „Rozēni” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā 0,6718 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0207, pieder Jelgavas novada
pašvaldībai, saskaņā ar Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada
26.janvāra lēmumu un ierakstu Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000552321.
2. Ēku (būvju) īpašums „Rozēni”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5462 506 0015 pieder E. B., personas kods ***, saskaņā ar Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 21.decembra lēmumu un ierakstu Līvbērzes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000549233.
3. 2015.gada 29.decembrī starp Jelgavas novada pašvaldību un E. B. ir noslēgts
apbūvētas zemes nomas līgums Nr.LIV/12-3/15/101, par zemes vienības
“Rozēni” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā iznomāšanu.
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu 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, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Irina
Dolgova), nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu E. B., personas kods ***, nekustamā
īpašuma „Rozēni”, Līvbērzes pagastā Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 006
0207, sastāvā esošo apbūvēto zemes vienību 0,6718 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 006 0207.
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.
3.
Izskatot V. K. 2016.gada 8.februāra iesniegumu, kas reģistrēts Līvbērzes pagasta
pārvaldē ar Nr.LIV/3-19.1/16/313-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekrītīgu zemes
gabalu „Palejas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums
5462 003 0122), konstatēts:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Ar Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta padomes 2007.gada 25.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 5.§) „Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu”
Vladislavam Kazakevičam, personas kods 100715-10008, izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirto zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 003 0122 Līvbērzes pagastā, Jelgavas rajonā.
V. K., personas kods ***, miris 2000.gada 1.februārī.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un otro prim daļu, gada laikā pēc
zemes lietošanas tiesību izbeigšanas ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums
starp Līvbērzes pagasta padomi un V. K. dēlu Z. K., personas kods ***, par
apbūvētu zemes vienību „Palejas” Līvbērzes pagastā, Jelgavas rajonā, ar kadastra
apzīmējumu 5462 003 0122 - 2,2 ha platībā.
Ar zvērinātas notāres Dainas Andersones 2008.gada 2.septembrī izdoto mantojuma
apliecību, reģ. Nr.6999, Z. K., personas kods ***, apstiprināts mantojuma tiesībās
uz V. K. atstāto mantojumu.
Z. K., personas kods ***, miris 2011.gada 24.februārī.
Ar zvērinātas notāres Dainas Andersones 2012.gada 16.martā izdoto mantojuma
apliecību, reģ. Nr.1208, V. K., personas kods ***, apstiprināta mantojuma tiesībās
uz Z. K. atstāto mantojumu.
2012.gada 26.martā starp Jelgavas novada pašvaldību un V. K., personas kods ***,
ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums, par apbūvētu zemes vienību
„Palejas” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 5462 003
0122 - 2,2 ha platībā.
Ēku (būvju) īpašums „Palejas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5462 503 0004 pieder V. K., personas kods ***, saskaņā ar Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 18.janvāra lēmumu un ierakstu Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000552198.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
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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, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Irina
Dolgova), nolemj:
1. Veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt zemesgrāmatā uz
Jelgavas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu “Palejas”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462 003 0122.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu V. K. nekustamā īpašuma „Palejas”,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 003 0122, sastāvā esošo
apbūvēto zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 003 0122.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
19. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Viršu iela 17, Valgundes p.)
(Ilze Vītola)
Izvērtējot pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Viršu iela 17” ar kadastra Nr.5486
004 0459, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības – zemes starpgabala 0,0733 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 5486 004 0459, kas atrodas Tīreļos, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, konstatēts:
1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0459 ir noteikts starpgabala statuss;
2. zemes vienība robežojas ar trim zemes vienībām, no kurām divas ir Jelgavas novada
pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā, trešā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5486 004 0206 ir A. K. īpašums;
3. atsavināmā zemes vienība – starpgabals ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0459
iznomāta A. K. ar termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim;
4. A. K. izteikusi vēlmi iegūt īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 004
0459 par Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas noteikto atsavināšanas cenu;
5. saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 44.panta astotās daļas 1.punktu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu” (protokols Nr.17, 10.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A. K. par nosacīto cenu – 200 EUR (divi simti euro),
nekustamo īpašumu „Viršu iela 17” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
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(kadastra Nr.5486 004 0459), kas sastāv no zemes vienības – zemes starpgabala
0,0733 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0459.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
20. §
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1. Bārbeles; 2. Dadzīši; 3. Dadži, Jaunsvirlaukas
p.; 4. Dambīšu lauks; 5. Laimdotu lauks; 6.Jēkuļu lauks; 7. Pūpoliņi; 8. Pūpolu lauks, Vilces
p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izvērtējot pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Bārbeles” ar kadastra Nr.5456 010
0085, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 17,86 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
5456 010 0396, kas atrodas Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kurš 2015.gada 6.jūlijā
reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000546134, un par kuru
līdz 2018.gada 31.decembrim noslēgts zemes nomas līgums, 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, 4.panta pirmo
daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 26.augusta
lēmumu ‘Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.15, 7.§), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 3
(Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Aija Tračuma),
nolemj:
1. Atsavināt Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā esošo nekustamo īpašumu
„Bārbeles” ar kadastra Nr.5456 010 0085, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 17,86 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0396, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 91 800,- EUR (deviņdesmit viens tūkstotis
astoņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bārbeles” ar kadastra Nr.5456 010 0085 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.
Izvērtējot pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dadzīši” ar kadastra Nr.5456 010
0087, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,95 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5456
010 0340, kas atrodas Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kurš 2015.gada 16.septembrī
reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000548279, un par kuru
līdz 2018.gada 31.decembrim noslēgts zemes nomas līgums, 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, 4.panta pirmo
daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra
lēmumu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.17, 10.§), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka,
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Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 3
(Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Aija Tračuma),
nolemj:
1. Atsavināt Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā esošo nekustamo īpašumu
„Dadzīši” ar kadastra Nr.5456 010 0087, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 0,95 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0340, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 4 500,- EUR (četri tūkstoši pieci simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dadzīši” ar kadastra Nr.5456 010 0087 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
3.
Izvērtējot pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dadži” ar kadastra Nr.5456 010
0100, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,21 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5456
010 0378, kas atrodas Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kurš 2015.gada 1.septembrī
reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547428, un par kuru
līdz 2018.gada 31.decembrim noslēgts zemes nomas līgums, 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, 4.panta pirmo
daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra
lēmumu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.17, 10.§), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša), PRET – 3
(Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Aija Tračuma),
nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā esošo nekustamo īpašumu
„Dadži” ar kadastra Nr.5456 010 0100, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 1,21 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0378, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 5 800,- EUR (pieci tūkstoši astoņi simti
euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dadži” ar kadastra Nr.5456 010 0100 izsoles
noteikumus.
Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

4.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Dambīšu lauks” ar kadastra Nr. 5490 003 0217, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,86 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0217 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja
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Hohlova, Anita Klupša), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova),
ATTURAS – 1 (Aija Tračuma), nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Dambīšu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, 3,86 ha platībā ar kadastra Nr.5490 003 0217, pārdodot to atklātā
izsolē. Izsoles sākumcena 25200,- EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi simti
euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dambīšu lauks” ar kadastra Nr.5490 003
0217 izsoles noteikumus.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

5.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Laimdotu lauks” ar kadastra Nr. 5490 007 0205,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības (zemes
starpgabala) 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 007 0205 nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmo daļu, 44. panta astotās daļas 1. un 2.punktu
,Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova, Anita
Klupša), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Aija
Tračuma), nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Laimdotu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, 2,63 ha platībā ar kadastra Nr.5490 007 0205, pārdodot to atklātā
izsolē. Izsoles sākumcena 15900,- EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti
euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Laimdotu lauks” ar kadastra Nr.5490 007
0205 izsoles noteikumus.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

6.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Jēkuļu lauks” ar kadastra Nr. 5490 003 0319, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0215 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 32.panta pirmo daļu,, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja
Hohlova, Anita Klupša), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova),
ATTURAS – 1 (Aija Tračuma), nolemj:
1.
Atsavināt nekustamo īpašumu „Jēkuļu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
2,79 ha platībā ar kadastra Nr.5490 003 0319, pārdodot to atklātā izsolē.
Izsoles sākumcena 15700,- EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
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2.
3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jēkuļu lauks” ar kadastra Nr.5490 003 0319
izsoles noteikumus.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

7.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Pūpoliņi” ar kadastra Nr. 5490 001 0248, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0186 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta
pirmo daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja
Hohlova, Anita Klupša), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova),
ATTURAS – 1 (Aija Tračuma), nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Pūpoliņi”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā 4,1
ha platībā ar kadastra Nr.5490 001 0248, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 24600,- EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pūpoliņi” ar kadastra Nr.5490 001 0248
izsoles noteikumus.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

8.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Pūpolu lauks” ar kadastra Nr. 5490 001 0186, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 9,27 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0187 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja
Hohlova, Anita Klupša), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova),
ATTURAS – 1 (Aija Tračuma), nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Pūpolu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, 9,27 ha platībā ar kadastra Nr.5490 001 0186, pārdodot to atklātā
izsolē. Izsoles sākumcena 54700,- EUR (piecdesmit četri tūkstoši septiņi
simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pūpolu lauks” ar kadastra Nr.5490 001 0186
izsoles noteikumus.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

21. §
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Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts JAUNIEŠU CENTRU darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un
Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras izsludināto atklāto projektu konkursu „Atbalsts
JAUNIEŠU CENTRU darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt
jauniešu piederības apziņu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā
“Atbalsts JAUNIEŠU CENTRU darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi
veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” un iesniegt projektu “Vide.
Identitāte. Personība. -2016 (V.I.P.-2016)” Projekta īstenošanai kopējais
finansējuma apmērs 3500,00 EUR (Trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), t.sk.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras līdzfinansējums 3500,00 EUR (Trīs
tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) .
2. Nodrošināt priekšfinansējumu 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.
22. §
Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa "Mēs savai videi - 2016" rīkošanas
nolikuma apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2016”
nolikumu (pielikumā).
2. Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2016” nolikumu
publicēt mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

23. §
Par izstāšanos no biedrības "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija"
(Ilze Vītola, Irina Dolgova, Ziedonis Caune)
Sakarā ar atkritumu apsaimniekošanas funkcijas nodošanu pašvaldības
komercsabiedrībai SIA “Jelgavas novada Komunālais uzņēmums”, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2013.gada 27.marta lēmumu
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“Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā” (protokols Nr.5 7.§),
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt Jelgavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Atkritumu
saimniecības asociācija.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektora vietniekam Valdim Buividaitim.

24. §
Par nedzīvojamo telpu nomu (Ārsta māja, Valgundes p.)
(Ilze Vītola)
Izskatot biedrības „Valgundes novada attīstība” 2016.gada 9.februāra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt pašvaldības īpašumā esošu telpu “Ārsta mājā”, Tīreļos, Valgundes pagastā,
valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2016.gadā
piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākuma “Kalnciema pagasta muzejistabas izveide”
realizācijai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 14.
punkta „b” apakšpunktu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Jelgavas
novada pašvaldības 2016.gada 5.februārī noslēgto vienošanos Nr. JNP/5-34.2.3/16/10,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem biedrībai „Valgundes novada attīstība”, reģistrācijas
Nr.40008111319, juridiskā adrese: Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, LV-3017, telpu Nr.6, 11,9 m2 platībā, kas atrodas “Ārsta mājā”,
Tīreļos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, nosakot nomas maksu EUR 1,42 bez
PVN gadā.
2. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt nedzīvojamo telpu
nomas līgumu.
25. §
Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
kārtībā
(Ilze Vītola)
Saskaņā ar Likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
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Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības kārtībā (apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra lēmumu)
(turpmāk - atlīdzības kārtība):
1.1. Papildināt 32.punktu ar 32.1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā : “32.1.1.1
priekšnieka vietnieks”;
1.2. Svītrot 32.3.7. apakšpunktu;
1.3. Papildināt kārtību ar 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.4. Jelgavas novada labklājības pārvaldē:
32.4.1. speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.”

26. §
Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas atsavināšanu”
(protokols Nr.7 10.§ 7.p.)
(Ilze Vītola)
Izskatot O. S. 2016.gada 11.februāra iesniegumu (reģistrācijas Nr.ELE/3-19.1/16/343S) par 2012.gada 9.jūlijā noslēgtā pārdevuma pirkuma līguma Nr.JNP/5-34.3/12/170 un
2012.gada 9.jūlijā noslēgtā Līguma par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu Nr. JNP/5-34.3/12/166
grozīšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un
pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par
dzīvojamās telpas atsavināšanu” (protokols Nr.7 10.§ 7.p.):
1. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: “pirmo iemaksu 10 % apmērā no
pirkuma summas Pircējs samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās par
grozījumiem pārdevuma pirkuma līgumā noslēgšanas dienas”;
2. aizstāt 2.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus: “2016.gada 31.decembrim” ar
vārdiem un skaitļiem “2017.gada 1.aprīlim.”

27. §
Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
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maršrutu tīkla maršrutos” 12.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus ar Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumu
(protokols Nr.14 29.§) apstiprinātajā kārtībā „Braukšanas izdevumu
izglītojamajiem kompensēšanas kārtība”, papildinot ar 2.3`punktu šādā redakcijā: “
Šīs kārtības 2.3.punktā noteikto pagastu uzskaitījumu nepieciešamības gadījumā
groza un/vai papildina Izglītības pārvaldes vadītājs izdodot attiecīga satura
rīkojumu.”
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.martā.

28. §
Par aizņēmuma ņemšanu autotransporta iegādei
( Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta
3.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības
2016.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis,
Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu autotransporta iegādei pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai par kopējo summu 252 240 EUR (divi simti piecdesmit divi
tūkstoši divi simti četrdesmit euro) apmērā.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 5 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2017.gada janvāri.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
29. §
Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 20.2 un 20.4 punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
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privātajai izglītības iestādei” 6.un 7. punktu un Jelgavas novada pašvaldības domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1, 12.§) „Par Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada
budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu uzturēšanas izmaksas
vienam izglītojamajam mēnesī (1.pielikums):
Elejas vidusskolā
59,46 EUR
Svētes pamatskolas Glūdas filiālē
344,71EUR
Šķibes pamatskolā
76,51 EUR
Aizupes pamatskolā
44,39 EUR
Līvbērzes vidusskolā
92,72 EUR
Kalnciema pagasta vidusskolā
81,11 EUR
Sesavas pamatskolā
114,64 EUR
Svētes pamatskolā
65,93 EUR
Staļģenes vidusskolā
90,69 EUR
Kalnciema vidusskolā
100,97 EUR
Vilces pamatskolā
122,37 EUR
Vircavas vidusskolas Platones filiālē
224,85 EUR
Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē
158,60 EUR
Vircavas vidusskolā
88,59 EUR
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā
96,55 EUR
Neklātienes vidusskolas Svētes konsultāciju punktā
17,13 EUR
Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punktā
21,10 EUR
Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju punktā
22,66 EUR
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
neklātienes apmācības programmā
36,95 EUR
1.20. Elejas vidusskolas neklātienes apmācības programmā 40,90 EUR
1.21. Staļģenes vidusskolas neklātienes apmācības programmā 11,93 EUR
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

2. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas vienam izglītojamajam mēnesī (1.pielikums):
2.1. Elejas pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte ”
165,79EUR
2.2. Glūdas pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis”
168.84 EUR
2.3. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”
161,62 EUR
2.4. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā
108,51 EUR
2.5. Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē
183,80 EUR
2.6. Līvbērzes vidusskolā
77,75 EUR
2.7. Sesavas pamatskolā
76,10 EUR
2.8. Kalnciema vidusskolā
97,57 EUR
2.9. Staļģenes vidusskolā
181,74 EUR
2.10.Vilces pamatskolā
99,81 EUR
2.11.Svētes pamatskolas Glūdas filiālē
122,04 EUR
2.12.Svētes pamatskolā
88,89 EUR
2.12.Aizupes pamatskolā
24,62 EUR
2.14.Vircavas vidusskolā
107,23 EUR
2.15.Vircavas vidusskolas Platones filiālē
98,17 EUR
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2.16.Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē

104,86 EUR

3. Apstiprināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izmaksas vienam
izglītojamajam mēnesī 67,14 EUR (sešdesmit septiņi euro un 14 centi) apmērā
(1.pielikums).
4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
vienam izglītojamajam mēnesī 130.11 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 11 centi)
apmērā (2.pielikums).
5. Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas un līdzfinansējumu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm piemērot no 2016.gada 1.janvāra.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
30. §
Par Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu izmaksu par vienu personu
apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.¹ punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
nepilngadīgo aprūpes uzturēšanās izmaksas vienam audzēknim mēnesī 731,08
EUR (septiņi simti trīsdesmit viens euro un 8 centi) apmērā (1.pielikums).
2. Apstiprināt Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra pilngadīgo
uzturēšanas izmaksas vienam iemītniekam mēnesī 559,35 EUR (pieci simti
piecdesmit deviņi euro un 35 centi) apmērā (2.pielikums).
3. Apstiprināt Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra īslaicīgā
sociālā aprūpes pakalpojuma izmaksas pilngadīgām personām vienam iemītniekam
dienā 18,40 EUR (astoņpadsmit euro un 40 centi) apmērā (2.pielikums).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
31. §
Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Ilze Āna)
Sēdes vadītājs informē par dokumentu vadības sistēmā ievietoto deputātes Irinas
Dolgovas priekšlikumu: “Piedāvāju apstiprināt pa vienam politiskā spēka pārstāvim (kopā
pieci deputāti), tādējādi tiktu uzklausīti visu politisko spēku viedokļi un nosegts visu interešu
klāsts” un aicina balsot par priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR –3 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Madars Lasmanis), PRET12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša), ATTURAS – 1 (Aija Tračuma), deputātes Irinas Dolgovas priekšlikums ir
noraidīts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu skait- – 2/3 no klātesošajiem deputātiem.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā
ar 2016.gada 19.janvārī noslēgto Zemgales plānošanas reģiona un Jelgavas novada domes
sadarbības līgumu par dalību projektā “Atver sirdi Zemgalē” (Centrā finanšu līguma aģentūrā
apstiprināts 2015.gada 21.oktobrī), kas noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
1.jūlija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām
ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izveidot pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā sastāvā:
Ziedonis Caune, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
Ilze Vītola, Jelgavas novada domes deputāte;
Inta Savicka, Jelgavas novada domes deputāte;
Valda Sējāne, Jelgavas novada domes deputāte;
Ilze Āna, Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja;
Linda Ozola, Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja vietniece;
Inese Kovaļevska, Jelgavas novada sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra
vadītāja;
Nellija Veinberga, Jelgavas novada sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra
Elejas filiāles vadītāja;
Aija Petuhova, VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” vadītāja;
Ilmārs Emulovs, VSAC “Zemgale” klients;
Biedrība “Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs “Spārni”” pārstāvis;
Biedrības “Pādes” pārstāvis;
Biedrības “Jelgavas rajona invalīdu biedrība” pārstāvis;
Karīna Voitkāne, Jelgavas novada aizbildne;
Biedrības “Attīstības centrs “Dzīvo gudri”” pārstāvis;
Biedrības „Jelgavas novada seniori” vadītājs vai tā nozīmēts pārstāvis.
Atbildīgā par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas
koordinēšanu ir Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja.

darbības

32. §
Par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Daina Podkalna, Inga Jansone, Valentīna Saviča)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1. punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas
1.punktu, 30.panta otro daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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1. Pārveidot Līvbērzes vidusskolu par Līvbērzes pamatskolu ar 2017.gada
1.septembri.
2. Likvidēt Svētes pamatskolas Glūdas filiāli, to pievienojot Glūdas pirmsskolas
izglītības iestādei “Taurenītis” līdz 2016.gada 1.septembrim.
3. Izglītības pārvaldes vadītājai G.Avotiņai, Līvbērzes vidusskolas direktorei
D.Podkalnai, Svētes pamatskolas direktorei I.Jansonei, Glūdas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājai V.Savičai un Glūdas pagasta pārvaldniecei
S.Zībertei, veikt visas nepieciešamās darbības saistībā ar strukturālajām
izmaiņām, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām.

33. §
Par Urzulas Jēkabsones ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 10.panta otro daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Ievēlēt Urzulu Jēkabsoni Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā no 2016.gada
1.maija uz pieciem gadiem.

34. §
Par Marinas Smilgas ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 10.panta otro daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks,
Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Ievēlēt Marinu Smilgu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā no 2016.gada
1.augusta uz pieciem gadiem.
35. §
Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
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(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
nolikumā (apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembra sēdes protokolu
Nr.14 3.§):
1. Aizstāt 1.punktā vārdus “sociālā dienesta” ar vārdiem “labklājības pārvaldes
(turpmāk-Labklājības pārvalde)”;
2. Aizstāt11.un 16.punktā vārdus “sociālā dienesta” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“labklājības pārvaldes” (attiecīgā locījumā);
3. Aizstāt 3. punktā vārdus “Centra ziedojumu kontā” ar vārdiem “Jelgavas novada
pašvaldības ziedojumu kontā”;
4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā : “Centrs īsteno ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām un bērniem
ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām, kurām vecuma,
funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt
savas pamatvajadzības un sociālo funkcionēšanu, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm
un personām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, (turpmāk
– personas), kā arī nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.”;
5. Papildināt 8.2. punktu ar vārdiem “un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri
dzīvo ģimenēs.”
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Zemgales 5-8, Sesavas p.; 2.Ciedru
2-11, Jaunsvirlaukas p.; 3.Draudzības 11-9; 4. Draudzības 7-11; 5.Draudzības 7-14; 6.Draudzības
6-39, Kalnciema p.)
(Vaiva Laimīte)
1.
Izskatot L. L. iesniegumu, kas reģistrēts Sesavas pagasta pārvaldē 2016.gada
15.februārī ar Nr.SES/3-19.1/16/361–L par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Zemgales iela 5-8, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Zemgales iela 5-8,
Sesavā, Sesavas pagastā , Jelgavas novadā 53,3 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts L. 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 dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
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,
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45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Zemgales iela 5-8, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā 53,3 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5474 005 0072 002) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5474 005 0072, 533/10244 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Zemgales iela 5-8, Sesavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 53,3 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5474 005 0072 002) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5474 005 0072, 533/10244 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 K. D. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
12.februārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/348-D, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Ciedru iela 2-11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Ciedru iela 2-11,
Mežciemā Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 52,2 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts K. D. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo nekustamo īpašumu Ciedru iela 2-11, Mežciems,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību
52,2 m² un kopīpašuma 522/50016 domājamajām daļām no būvēm (kadastra
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2.

3.

4.
5.

apzīmējums 5456 002 0003 003, 5456 002 0003 004, 5456 002 0003 005,
5456 002 0003 006, 5456 002 0003 007 un 5456 002 0003 008).
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Ciedru iela 2-11, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 52,2 m² un kopīpašuma 522/50016 domājamās daļas no būvēm
(kadastra apzīmējums 5456 002 0003 003, 5456 002 0003 004, 5456 002 0003
005, 5456 002 0003 006, 5456 002 0003 007 un 5456 002 0003 008).
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.

3.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas Z. F. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 10.februārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/334-F ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 11-9, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.9, Draudzības ielā
11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 48,7m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Z. F., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 10.februāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs Z. F.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Jelgavas novada pašvaldība 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.9, Draudzības
ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 48,7m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010023001 un zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 54110010023, ar platību 2789m², 487/19660 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.9, Draudzības ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 48,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010023001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010023, ar
platību 2789m², 487/19660 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.
4.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas Ļ. Č. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 9.februārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/328-Č ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 7-11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.11, Draudzības ielā
7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 41,1 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Ļ. Č., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.11, Draudzības ielā 7, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 41,1 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010022, ar platību 2341m², 411/17304 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.11, Draudzības ielā 7, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 41,1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010022, ar
platību 2341m², 411/17304 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.
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Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas S. S. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 15.februārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/360-S ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 7-14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.14, Draudzības ielā
7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 41,5 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. S., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 11.februāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs S. 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.14, Draudzības ielā 7, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 41,5 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010022, ar platību 2341m², 415/17304 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.14, Draudzības ielā 7, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 41,5 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010022, ar
platību 2341m², 415/17304 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 iedzīvotāja P. P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2014.gada 24.novembrī ar Nr.KAL/3-19.1/14/1459-P ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-39, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.39, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 60,9m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts P. P., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Dzīvoklī nav deklarētas citas personas.
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3. Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi tika konstatēts parāds par apsaimniekošanu un
nekustamā īpašuma nodokli, kas saskaņā ar “Jelgavas novada KU” un Kalnciema
nodokļu administrācijas datiem apmaksāti līdz 15.02.2016.
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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.39, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 60,9m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 609/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.39, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 60,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 609/55152 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.
37. §
Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Skolas iela, Sesavas p.)
(Vaiva Laimīte; Aigars Strupulis)
Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada, Sesavas pagasta, Sesavas ciemā
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmo un otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6, 9.,10.,31.1 punktiem,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.2, 18. un 23.2. punktu un Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052
„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2., 11.punktu, Jelgavas novada
pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
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Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Skolas iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 004 0053 esošam infrastruktūras objektam –
pašvaldības autoceļam Ūdri-Sesavas pagasta centrs posmam Sesavas ciema
teritorijā, nereģistrējot to pašvaldības ielu reģistrā.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

38. §
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei” apstiprināšanu
(Ginta Avotiņa, Irina Dolgova, Aigars Strupulis, Aija Tračuma)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu, trešās daļas 5.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 6. un 7. punktu un
Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1, 12.§) „Par
Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu”, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita
Klupša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei” (pievienoti).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu.
3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Jelgavas novada ziņas”.
4. Saistošos noteikumus
4.1. publicēt Jelgavas novada Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Jelgavas novada ziņas”;
4.2. pēc stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
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4.3. izvietot pieejamā vietā pašvaldības administratīvajā ēkā Jelgavā, Pasta
ielā 37 un Jelgavas novada pagastu pārvalžu administratīvajās ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

Sēde slēgta plkst.14:55.
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Protokolēja

Ziedonis Caune

Leontīne Zaremba
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