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ILZE VĪTOLA
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Sēdē piedalās:
Domes deputāti:
Ilze Vītola
Juris Lavenieks
Modris Jansons
Madars Lasmanis
Aigars Strupulis
Inta Savicka
Oskars Cīrulis
Aija Tračuma
Anita Klupša
Kārlis Rimša
Sarmīte Balode
Lilita Leoho
Irina Dolgova
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- piedalās
- piedalās
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- piedalās
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Ziedonis Caune
Valda Sējāne
Edgars Turks
Nataļja Hohlova

- nepiedalās (komandējums)
- nepiedalās (mācības)
- nepiedalās (slimība)
- nepiedalās (slimība)

Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Laila Čima, Sandra Kalvāne, Aldis Jēgeris, Dzintars
Lagzdiņš, Enija Kreicberga-Kapša, Vineta Ģenderte, Aivars Kokins; Aleksandrs Zelenkevičs,
Māris Žoids, Solveiga Alksne, Solveiga Arnīte, Anda Duge, Edgars Grīnofs, Haralds
Dauginovičs, Daiga Branta, Anda Strautniece, Ginta Avotiņa, Aigars Krastiņš, Modris
Žeivots, Andris Ziemelis, Aija Udalova, Anita Liekna, Ilze Āna, Ojārs Briedis, Ieva Lazdiņa,

Ruta Medne, Kristīne Baitāne, Inese Baumane, Dainis Keidāns, Maija Lasmane, Dace
Kaņepone, Līga Rozenbaha, Silvija Zīberte, Rita Borščevska, Karīna Voitkāne, TV Spektrs –
Sandra Leitāne, Andris Pāns, Latgales reģionālā TV – Andris Krauja, Egils Balodis, Zvērināts
advokāts Juris Beikmanis.
Sēdes vadītāja rosina apstiprināt darba kārtību.
Deputāts Kārlis Rimša jautā kāpēc viņa iesūtītais priekšlikums nav iekļauts darba kārtībā?
Sēdes vadītāja Ilze Vītola atbild, ka deputāta iesūtītais priekšlikums uzskatāms par jaunu
lēmumprojektu un ir iekļauts jūnija komiteju sēdes darba kārtībā.
Deputāts Kārlis Rimša interesējas, vai pēc mēneša priekšlikumā minētajam īpašumam
“Ņesterova pļavas” nebūs mainīts statuss, kā rezultātā iesniegtajam priekšlikumam nebūs
jēgas?
Sēdes vadītāja Ilze Vītola atbild, ka deputāta iesniegtais priekšlikums (lēmumprojekts)
apvienoto komiteju sēdē nav skatīts un uz maija domes sēdi nav virzīts. Lēmumprojektu
izskatīšanai ir noteikta kārtība, kas ir jāievēro.
Deputāts Aigars Strupulis aicina izslēgt darba kārtības 9.punktu, sakarā ar to, ka deputāts
Kārlis Rimša iesniedzis priekšlikumu papildināt saistošos noteikumus Nr.8
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 ( Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova),
ATTURAS – nav, nolemj: apstiprināt darba kārtību, svītrojot no darba kārtības 9.punktu.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu (1) Ziedkalnes ciems, Vilces
pag.; 2) Platone; 3) Poķu ciems(Platones pag.))
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1) Mehanizatoru iela 3-3
(Valgundes pag.); 2) Draudzības iela 6-49 (Kalnciems); 3) Dārza iela 15-19 (Eleja); 4) Centrs
7-4 (Lielplatones pag.))
3. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1)Mazdunči-3, 2)Mazdunči-1, (Zaļenieku
pag.); 3)Draudzības iela 8-32, (Kalnciems))
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Tušķu dārzs, Līvbērzes pag.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (1)Laimdotu lauks;
2) Priedītes (Vilces pagasts))
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Jelgavas iela 22, Kalnciems)
7. Par grozījumiem kārtībā, kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas
novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu
8. Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pilnveidoto redakciju
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9. Par Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas nolikuma apstiprināšanu
10. Par atbalstāmām studiju specialitātēm
11. Par Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmuma "Par izglītības iestāžu
tīkla izmaiņām" precizēšanu
12. Par Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu
13. Par kārtības "Jelgavas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas un
iegūšanas īpašumā kārtība" apstiprināšanu
14. Par nekustamā īpašumā ieguldīto līdzekļu atmaksu (Draudzības iela 3, Kalnciems)
15. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
16. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Jelgavas novada KU”
17. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
18. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) , Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2.
19. Par Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas izveidošanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
20. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto
cenu (1) Meža Pakuļi 13; 2)Meža Pakuļi 7; 3) Meža Pakuļi 2 (Jaunsvirlaukas pag.);
4) Spulgas-3 (Vilces pag.); 5) Bērzu iela 8-17 (Sesavas pag.))
21. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par licencētajām
zemūdens medībām Lielupē” izdošanu
22. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas
konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Vilce
Izpilddirektors Ivars Romānovs
pielikumā).

sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums

Jautājumus ziņotājam uzdod:
Deputāts Madars Lasmanis interesējas vai Jelgavas novada KU paveiktais darbs tiek
kontrolēts un kas to dara?
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Izpilddirektors Ivars Romānovs atbild, ka Jelgavas novada KU darbu uzsācis tikai ar maija
mēnesi. Izpildītā darba kontroli galvenokārt veic pagastu vadītāji par padarīto darbu sastādot
pieņemšanas-nodošanas aktu. Atseviškos gadījumos kontroli veic arī Īpašumu pārvalde un
izpilddirektora vietnieks Valdis Buividaitis.
Deputāts Kārlis Rimša pateicas par iespēju iepazīties ar juridiskā pakalpojuma līgumu un
jautā vai pie šī līguma ir arī kādi slepeni dokumenti?
Izpilddirektors atbild, ka nē.
1. §
Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu
(1) Ziedkalnes ciems, Vilces pag.; 2) Platone; 3) Poķu ciems(Platones pag.))
(Aigars Strupulis, Madars Lasmanis)
DEBATES
Deputāts Madars Lasmanis pauž savu viedokli. Iepriekš komiteju sēdē nepiedalījos un man nav
skaidrs, kā iedzīvotāji tiek aptaujāti par ielu nosaukumu piešķiršanu. Par to, ka iedzīvotāji netiek
aptaujāti esmu pārliecinājies pats. Tādēļ par šo lēmumprojektu balsošu pret.
Deputāts Aigars Strupulis oponē deputātam Madaram Lasmanim, ka ielu nosaukumu piešķiršana ir
noteikta ar likumu un adresācijas piešķiršana nepieciešama, lai speciālajiem dienestiem u.c.

trešajām personām būtu iespēja atrast konkrētu adresi.
1.1.
Lai sakārtotu adresācijas objektus Ziedkalnes ciemā, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
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., 28. un
29.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 4., 16., 17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052
„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2., 11.punktu, Jelgavas novada
pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada
teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 ( Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Irina Dolgova, Lilita Leoho), PRET – 1 (Madars Lasmanis),
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu “Lielmuskuļu ceļš”, kadastra
Nr.5490 001 0215 Ziedkalnes ciema teritorijā uz nosaukumu “Lielmuskuļu iela”.
2. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0215 esošam
infrastruktūras objektam “Lielmuskuļu iela”.
3. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu “Ziedkalnes ceļš”, kadastra
Nr.5490 001 0213 Ziedkalnes ciema teritorijā uz nosaukumu “Ziedkalnes iela”.
4. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0213 esošam
infrastruktūras objektam “Ziedkalnes iela”.
5. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu “Ezera ceļš”, kadastra
Nr.5490 001 0226 Ziedkalnes ciema teritorijā, uz nosaukumu “Ezera iela”.
6. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0226 esošam
infrastruktūras objektam “Ezera iela”.
7. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu “Žukļu ceļš”, kadastra
Nr.5490 001 0216 Ziedkalnes ciema teritorijā uz nosaukumu “Žukļu iela”.
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8. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0216 esošam
infrastruktūras objektam “Žukļu iela”.
9. Veikt izmaiņas Vilces pagasta ceļu un ielu sarakstā, iesniedzot iesniegumu valsts akciju
sabiedrībā „Latvijas valsts ceļi”.
10. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
1.2.
Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada, Platones pagasta, Platonē,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 11.panta pirmo un otrās daļas 1.punktu,
15.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6., 10.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.,17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra
noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2.,11.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 ( Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Irina Dolgova, Lilita Leoho), PRET – 1 (Madars
Lasmanis), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Piešķirt nosaukumu un noteikt ielas statusu Platones ciema teritorijā uz zemes
vienībām esošiem infrastruktūras objektiem Centra iela, Dravnieku iela, Ziedleju iela,
Atspulgu iela, Tilta iela, Skolas iela, Līču iela, Sprīžu iela, Kveldes iela.
2. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0305 nosaukumu no „Plēpju iela”
uz „Centra iela”.
3. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0311 nosaukumu no „Stacijas
iela” uz „Kveldes iela”.
4. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 005 0207 “Stacijas iela-MazbūtiLielplatones pag.” sastāva zemes vienību 0,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5470 003 0352 un pievienot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0311
“Kveldes iela” sastāvam.
5. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 005 0207 nosaukumu no „Stacijas
iela-Mazbūti-Lielplatones pag.” uz “Kveldes iela-Mazbūti-Lielplatones pag.”.
6. Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Meža iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5470 003 0342 esošam infrastruktūras objektam - pašvaldības
autoceļa “Gaidas-Dzērves ceļš” posmam Platones ciema teritorijā.
7. Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Mežkalēju iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5470 003 0294 esošam infrastruktūras objektam – valsts vietējā
autoceļa V1085 “Vircava–Platone” posmam Platones ciema teritorijā, nereģistrējot to
pašvaldības ielu reģistrā.
8. Veikt grozījumus Platones pagasta ceļu un ielu sarakstā, iesniedzot iesniegumu valsts
akciju sabiedrībā „Latvijas valsts ceļi”.
9. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101):
9.1. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0305 „Centra iela” sastāvā esošai
zemes vienībai 1,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0305;
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9.2. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0306 „Dravnieku iela” sastāvā
esošai zemes vienībai 0,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0306;
9.3. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0307 „Ziedleju iela” sastāvā esošai
zemes vienībai 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0307;
9.4. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0310 „Skolas iela” sastāvā esošai
zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0310;
9.5. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0312 „Līču iela” sastāvā esošai
zemes vienībai 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0312;
9.6. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 003 0311 „Kveldes iela” sastāvā esošām
zemes vienībām:
9.6.1. 0,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0311;
9.6.2. 0,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0352.
10. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
1.3.
Lai sakārtotu adresācijas objektus Poķu ciemā, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
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., 14., 31.1.,
49.3
punktu,
Ministru
kabineta
2006.gada
20.jūnija
noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16., 17.punktu, Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas
plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 ( Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Irina Dolgova, Lilita Leoho), PRET – 1 (Madars Lasmanis),
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Jasu iela” uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54700050207 esošam infrastruktūras objektam – pašvaldības autoceļa
Stacijas iela – Mazbūti - Lielplatones pag. posmam Poķu ciema teritorijā
Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Zīlēnu iela”, uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54700050194 esošam infrastruktūras objektam – pašvaldības autoceļa
Zīlēnu ceļš posmam Poķu ciema teritorijā.
Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Poķu iela” uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54700050213 esošam infrastruktūras objektam – pašvaldības autoceļa
Stacijas iela – Mazbūti - Lielplatones pag. posmam Poķu ciema teritorijā.
Noteikt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700050193 esošam
infrastruktūras objektam “Poķu iela”.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM 1101) nekustamā īpašuma
„Poķu iela” sastāvā esošai zemes vienībai 0,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54700050193.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
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Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
2. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(1) Mehanizatoru iela 3-3 (Valgundes pag.); 2) Draudzības iela 6-49 (Kalnciems); 3) Dārza
iela 15-19 (Eleja); 4) Centrs 7-4 (Lielplatones pag.))
(Aigars Strupulis)
2.1.
Izskatot A.B. iesniegumu, kas reģistrēts Valgundes pagasta pārvaldē 2016.gada 18.aprīlī
ar Nr.VAL/3-19.1/16/667-B, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Mehanizatoru iela 3-3, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Mehanizatoru iela
3-3, Vītoliņos, Valgundes pagastā ar kopējo platību 34,3 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Andrim Baranam un viņš 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 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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Kārlis Rimša, Anita Klupša, Irina
Dolgova, Lilita Leoho), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Mehanizatoru iela 3-3, Vītoliņos, Valgundes pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 34,3 m² un kopīpašuma 343/2046 domājamajām
daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5486 013 0265 001), palīgēkas
(kadastra apzīmējums 5486 013 0265 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
5486 013 0265).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Mehanizatoru iela 3-3, Vītoliņos, Valgundes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
34,3 m² un kopīpašuma 343/2046 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5486 013 0265 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 5486 013 0265 002)
un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5486 013 0265).
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.
2.2.
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Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja J.J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 26.aprīlī ar Nr.KAL/3-19.1/717-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-49, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.49, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,5m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Jevgenijam Jališevam, viņš ir izteicis vēlmi
iegūt šo dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas
citas pilngadīgas 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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Kārlis Rimša,
Anita Klupša, Irina Dolgova, Lilita Leoho), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.49, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,5m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 465/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.49, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 46,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 465/55152 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.
2.3.
Izskatot E.B. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 29.aprīlī ar
Nr. ELE/3-19.1/16/729 –B par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Dārza iela 15-19, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Dārza iela 15-19, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 53,9 m² platībā;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts E.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, 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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Kārlis Rimša,
Anita Klupša, Irina Dolgova, Lilita Leoho), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Dārza iela 15-19,Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā 53,9 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0426 001), zemes vienības (kadastra apzīmējums 5448 006 0426)
539/19280 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Dārza iela 15-19, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 53,9 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0426 001), zemes vienības (kadastra apzīmējums 5448 006 0426)
539/19280 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.
2.4.
Izskatot Lielplatones pagasta iedzīvotājas G.J. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības
Lielplatones
pagasta
pārvaldē
2016.gada
25.aprīlī
ar
Nr.LIE/3-19.1/16/712-J ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
„Centrs 7”-4, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Centrs 7”-4, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, 33,2 m² platībā, kas reģistrēts Lielplatones
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.177 4;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts G.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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Kārlis Rimša,
Anita Klupša, Irina Dolgova, Lilita Leoho), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
“Centrs 7”-4, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
33,2 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284 001 un zemes
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vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284, 332/1711 domājamās daļas, būves
ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284 002, 859/1711 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.
3. §
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē
(1) Mazdunči-3, 2) Mazdunči-1, (Zaļenieku pag.); 3) Draudzības iela 8-32, (Kalnciems))
(Aigars Strupulis)
3.1.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu
Nr.3-2/16/74 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma „Mazdunči”3, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5496 900 0252 izsole uzskatāma par
nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2016.gada 28.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, 14.§ ”Par dzīvojamo telpu
izvērtējumu turpmākai nepieciešamībai Dzīvokļu jautājumu komisijas funkciju realizēšanā”,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta otro daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
11 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET –
1 (Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mazdunči”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5496 900 0252, 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 otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena EUR 2062 (divi tūkstoši sešdesmit divi 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.
3.2.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu
Nr.3-2/16/73 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma „Mazdunči”1, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5496 900 0251, izsole uzskatāma par
nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2016.gada 28.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, 14.§ ”Par dzīvojamo telpu
izvērtējumu turpmākai nepieciešamībai Dzīvokļu jautājumu komisijas funkciju realizēšanā”,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta otro daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –11 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho),
PRET – 1 (Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mazdunči”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5496 900 0251, kas sastāv no dzīvokļa 91,4 m² platībā, kopīpašuma
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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 otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena EUR 4061 (četri tūkstoši sešdesmit viens 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.
3.3.
Izvērtējot 2016.gada 19.aprīļa Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta
pārvaldes Izsoles komisijas izsoles protokolu Nr. 3, 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,
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
28.oktobra lēmumu ( protokols Nr. 18 1.§17.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada
domes 2016.gada 24. februāra lēmumu ( protokols Nr. 3 12.§6.) „Par dzīvokļa atsavināšanu
izsolē”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija
lēmumu ( protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”,
2016.gada 26.aprīļa Jelgavas novada pašvaldības rīkojumu Nr. 3-2/16/88 „Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu”, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.8 15.§) “Par dzīvojamo telpu izvērtējumu turpmākai nepieciešamībai Dzīvokļu
jautājumu komisijas funkciju realizēšanā” un 2016.gada 25.aprīlī saņemto Kalnciema pagasta
pārvaldes vadītāja D.Keidāna ierosinājumu Nr. JNPIP/3-10/16/15-K “Par atkārtotu izsoļu
organizēšanu” Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – 1 (Irina Dolgova), ATTURAS –
1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā otrajā izsolē 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.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 3450 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro).
3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Draudzības ielā 8-32, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54119000703, atkārtotās izsoles noteikumus.
4. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē
(Tušķu dārzs, Līvbērzes pag.)
(Aigars Strupulis)
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Izvērtējot pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Tušķu dārzs”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 010 0667, (reģistrēts Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā
Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163703), kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 1,087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5462 010 0667, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz 2016.gada 9.maija Līvbērzes pagasta
pārvaldes vadītājas R.Mednes ierosinājumu, 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 dome, atklāti balsojot:
PAR –9 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Tušķu dārzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5462 010 0667), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,087 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0667, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē
(1)Laimdotu lauks; 2) Priedītes (Vilces pagasts))
(Aigars Strupulis)
5.1.
Izvērtējot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2016. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 32/16/80 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” 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
izsole atzīstama par nenotikušu, jo pieteicies bija viens pretendents, kurš uz izsoli neieradās,
saskaņā ar Vilces pagasta pārvaldes vadītājas 2016. gada 21. aprīļa ierosinājumu par
nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē, 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 dome, atklāti balsojot: PAR –9 (Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis),
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Laimdotu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
2,63 ha platībā ar kadastra Nr.5490 007 0205, pārdodot to atklātā atkārtotā izsolē.
Izsoles sākumcena 12720,- EUR .
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Laimdotu lauks” ar kadastra Nr.5490 007 0205
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
5.2.
Izvērtējot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu
Nr. JNP/3-2/16/72 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” uz nekustamā īpašuma “Priedītes”,
kadastra Nr. 5490 003 0261 izsoli nebija pieteicies neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmā daļa paredz
atsavināšanas organizētājam tiesības pēc pirmās nesekmīgās izsoles organizēt nekustamā
12

īpašuma atsavināšanu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne
vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas; (izsoles sākumcena – 6200 EUR) vai rīkot
jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību vai ierosināt atcelt lēmumu
par nodošanu atsavināšanai.
Pamatojoties uz Vilces pagasta pārvaldes vadītājas 2016.gada 21.aprīļa ierosinājumu
par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē, Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2016.gada 28.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, 14.§ ”Par dzīvojamo telpu
izvērtējumu turpmākai nepieciešamībai Dzīvokļu jautājumu komisijas funkciju realizēšanā”,
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
pirmās daļas 1. punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9 (Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – 3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis),
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt otrajā izsolē nekustamo īpašumu „Priedītes”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5490 003 0261, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
4960,- EUR.
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.
6. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē
(Jelgavas iela 22, Kalnciems)
(Aigars Strupulis)
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, (turpmāk – nekustamais īpašums
Jelgavas iela 22) pirmā izsole, ar izsoles sākumcenu – 8680EUR, uzskatāma par nenotikuši, jo
nebija reģistrējies neviens dalībnieks. Izvērtējot 2016.gada 19.aprīļa Jelgavas novada
pašvaldības Kalnciema pagasta pārvaldes Izsoles komisijas izsoles protokolu Nr. 5,
nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 22, otrā izsole, ar izsoles sākumcenu 6950EUR, uzskatāma
par nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrā daļa paredz
atsavināšanas organizētājam tiesības pēc otrās nesekmīgās izsoles organizēt nekustamā
īpašuma atsavināšanu, rīkojot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu
ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas (izsoles sākumcena - 3480EUR) vai rīkot
jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; vai rīkot izsoli ar lejupejošu
soli, vai ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
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 otrās daļas 1. punktu, Jelgavas novada domes
2015.gada 29.aprīļa lēmumu (protokols 8 § 1.2.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”,
Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu ( protokols Nr. 21 5.§2.) „Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra
lēmumu ( protokols Nr. 3 16.§1.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā 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”,
2016.gada 25.aprīlī saņemto Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja D.Keidāna ierosinājumu
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Nr.JNPIP/3-10/16/15-K “Par atkārtotu izsoļu organizēšanu” un 2016.gada 19.aprīļa Jelgavas
novada pašvaldības rīkojumu Nr. 3-2/16/78 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –9 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET
– 3 (Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša),
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā trešajā 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 3480 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro).
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.
7. §
Par grozījumiem kārtībā, kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas
novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu
(Aigars Strupulis, Ilze Vītola, Madars Lasmanis, Kārlis Rimša)
Sēdes vadītāja Ilze Vītola atkārtoti informē, ka deputāta Kārļa Rimšas priekšlikums
klasificējams kā jauns lēmumprojekts un ir iekļauts jūnija komiteju sēdes darba kārtībā.
Deputāte Irina Dolgova iesniedz priekšlikumu - pārcelt šī jautājuma izskatīšanu uz jūnija
sēdi.
Sēdes vadītāja Ilze Vītola lūdz deputāti Irinu Dolgovu pamatot savu priekšlikumu.
Deputāte Irina Dolgova apgalvo, ka pamatojums ir izteikts jau iepriekš.
Sēdes vadītāja Ilze Vītola informē, ka deputātes Irinas Dolgovas priekšlikums nav pamatots
un netiks virzīts uz balsošanu.
Deputāts Madars Lasmanis jautā kāpēc šoreiz domes nostāja ir atbalstīt LIZ apmežošanu, lai
gan iepriekš bija pieredze, to aizliegt?
Deputāts Aigars Strupulis atbildot informē, ka novada dome, griezusies ministrijā ar
iesniegumu atļaut šo teritoriju apmežot un ministrija ir to atļāvusi. Pēc šī lēmuma
pieņemšanas zemes īpašnieki, kuriem iepriekš tika atteikta LIZ apmežošana, varēs domē
griezties atkārtoti un tas tiks atļauts.
Deputāte Irina Dolgova aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu
Sēdes vadītāja Ilze Vītola atkārtoti informē, ka deputātes Irinas Dolgovas priekšlikums nav
pamatots.
Deputāts Kārlis Rimša informē, ka nekur nav rakstīts, ka priekšlikumi ir jāpamato.
Sēdes vadītāja Ilze Vītola aicina deputātus balsot par lēmumprojektu.
Lai nodrošinātu vērtīgas lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu, vienotus
nosacījumus meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 3.panta 2.punktu, 4.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”
3.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumu Nr.291 „Noteikumi par
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 10.punktu,Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.14. „Jelgavas novada teritorijas plānojums
2011.- 2023.gadam; grafiskā daļa un Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 5.2.9. punkta sadaļas „citi noteikumi” 1. un 2.punktu, 5.2.12.punktu un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 18.aprīļa vēstuli Nr. 17.18-1e/2994,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris
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Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita
Leoho), PRET – 1 (Irina Dolgova), ATTURAS – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis),
NEPIEDALAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra kārtībā “Kārtība,
kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt
mežu (kārtība apstiprināta ar 2015.gada 25.februāra lēmumu – protokols Nr.3, 7. §) , svītrojot
2.1.apakšpunktā vārdus “t.sk. polderu teritorijas”.
8. §
Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pilnveidoto redakciju
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.628.
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.2.apakšpunktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Inta Savicka, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – 1 (Irina Dolgova), ATTURAS – nav,
NEPIEDALAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Uzdot LPKS ”Latraps” pilnveidot lokālplānojuma Elejas ciema teritorijas daļai
redakciju saskaņā ar saņemtajiem institūciju un iedzīvotāju ierosinājumiem.
2. Publicēt paziņojumu par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā redakcijas
pilnveidošanu Telpiskās attīstības plānošanas sistēmā TAPIS, pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Jelgavas novada ziņas”, ievietot pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv
9. §
Par Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas nolikuma apstiprināšanu
(Inta Savicka)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Irina Dolgova, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Kārlis Rimša, Inta Savicka, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas nolikumu.
1.

Nolikumu publicēt Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv

10. §
Par atbalstāmām studiju specialitātēm
(Inta Savicka)
Ņemot vērā „Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2033.gadam”,
2016.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1, 11§ “Par prioritāro jomu un profesiju noteikšanu
Jelgavas novada pašvaldības ilgtermiņa strukturētas attīstības veicināšanai” un
nepieciešamību veicināt konkrētu jomu attīstību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Irina Dolgova, Juris
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Lavenieks, Modris Jansons, Kārlis Rimša, Inta Savicka, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt sekojošas atbalstāmās mācību studiju programmas Jelgavas novada
pašvaldības stipendijas piešķiršanai kārtējā gadā: ģimenes (vispārējās prakses) ārsts
un sociālais darbinieks.
11. §
Par Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmuma "Par izglītības iestāžu tīkla
izmaiņām" precizēšanu
(Inta Savicka)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1. punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas
3.punktu, 30.panta otro daļu, Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 2.maija vēstuli
Nr.01-14e/1672, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho),
PRET – nav, ATTURAS – nav nolemj:
Precizēt Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu “Par izglītības iestāžu
tīkla izmaiņām”, izsakot 2.punktu šādā redakcijā : “Reorganizēt Svētes pamatskolu, nododot
Svētes pamatskolas Glūdas filiāli Glūdas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” līdz
2016.gada 1.septembrim.“
12. §
Par Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu
(Inta Savicka)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta
pirmās daļas 6., 7. punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas novada domes
2015.gada 25. novembra lēmumu (protokols Nr.20, 12.§), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša,
Lilita Leoho), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša) nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūrvienību nolikumus:
1.1. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Kalnciems” nolikumu;
1.2. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Tīreļi” nolikumu;
1.3. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Līvbērze” nolikumu;
1.4. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Zemgale” nolikumu;
1.5. Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Birztaliņas” nolikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

13. §
Par kārtības "Jelgavas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas un
iegūšanas īpašumā kārtība" apstiprināšanu
(Aigars Strupulis, Ilze Vītola, Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris, Kārlis Rimša)
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Sēdes vadītāja Ilze Vītola informē par deputāta Kārļa Rimšas priekšlikumu.
Deputāts Kārlis Rimša paskaidro iesniegtā priekšlikuma būtību. Deputāts uzskata, ka
informācija par pašvaldības pārdodamajiem īpašumiem ir nepieciešams publiskot arī citās
reklāmas vietās.
Jurists Aldis Jēgeris paskaidro, ka informācijas norādīšanas kārtība atrunāta likumdošanā
(laikrakstā Latvijas Vēstnesis, vietējā preses izdevumā, pašvaldības mājas lapā un pie
pārdodamā īpašuma). Ja tiek piemērota cita informācijas izvietošanas kārtība, tad ir jānorāda
par kādiem finanšu līdzekļiem tas tiks segts. Iepriekš komiteju sēdē Īpašumu pārvaldes
vadītāja par to jau informēja.
Deputāts Kārlis Rimša aicina deputātus noklausīties janvāra domes sēdi, kurā jau ir paudis
savu viedokli par pašvaldības īpašumu pārdošanu.
Jurists Dzintars Lagzdiņš skaidro, ja šādu kārtību piemēros vienam gadījumam, tad tāda pati
kārtība būs jāpiemēro arī citiem gadījumiem.
Deputāts Aigars Strupulis papildinot apgalvo, ka kārtībai jābūt vienādai visos gadījumos.
Saistošajos noteikumos nevar iekļaut visu likumā noteiktos nosacījumus.
Sēdes vadītāja aicina balsot par deputāta Kārļa Rimšas iesniegto priekšlikumu.
Deputāti balso par Kārļa Rimšas priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 4 ( Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša), PRET – 8 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Lilita Leoho), ATTURAS – nav,
NEPIEDALĀS - 1 (Aija Tračuma) nolemj noraidīt deputāta Kārļa Rimšas priekšlikumu.
Sēdes vadītāja aicina balsot par lēmumprojektu:
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta trešo daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Oskars
Cīrulis, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho), PRET
– 1 (Madars Lasmanis), ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), NEPIEDALĀS – 1 (Kārlis Rimša)
nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības kārtību “Jelgavas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu atsavināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14. §
Par nekustamā īpašumā ieguldīto līdzekļu atmaksu
(Draudzības iela 3, Kalnciems)
(Aigars Strupulis)
Izskatot SIA “ONIKS” iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē
2015.gada 24.jūlijā ar Nr.KAL/3-19.1/15/963-O ar lūgumu izskatīt iespēju kompensēt
neatdalāmos telpu uzlabojumu ieguldījumus vismaz 7000EUR apmērā, laužot nomas līgumu
konstatēts:
2005.gada 1.martā starp Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domi un SIA “ONIKS”
noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums par objekta Draudzības ielā 3, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā daļu 331,90m2 platībā .
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Pamatojoties uz 2015.gada 30.martā SIA “ONIKS” iesniegto informāciju
(reģ. Nr. KAL/3-12.2/15/208-O) daļa no nedzīvojamām telpām nodota apakšnomā.
2015.gada 10 augustā tika veikta nomnieka SIA “ONIKS” veikto ieguldījumu, nomā
nodotām telpām nekustamā īpašumā Draudzības ielā 3 ar platību 207.5m2, novērtēšana, kuru
rezultātā nomniekam SIA “ONIKS” atlīdzināmie izdevumi aprēķināti 6900EUR (seši tūkstoši
deviņi simti euro) apmērā.
Ar Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
20.aprīļa sēdes protokolu Nr.3 nolemts virzīt izskatīšanai domes sēdē jautājumu par līguma
laušanu ar SIA “ONIKS” un veikto ieguldījumu apmaksu.
Atbilstoši Mājokļu politikas vadlīnijām 2014-2020.gadam daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai Draudzības ielā 3, Kalnciemā, Kalnciema pagastā noteikts sociālās mājas statuss.
Pēc ieguldījumu atmaksas izbeidzams 2005.gada 1.marta nedzīvojamo telpu nomas
līgums daļā 207.5m2 platībā ar SIA “ONIKS”. Līdz sociālās mājas izbūves uzsākšanai, šī daļa
iznomājama patreizējiem nedzīvojamo telpu lietotājiem, ar kuriem bijis noslēgts apakšīres
līgums.
Pamatojoties uz Civillikuma 866., 867.;pantu 2005.gada 1.marta nedzīvojamo telpu nomas
līguma 3.6, 4.5., 4.5.1.`punktiem, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova) nolemj:
1. Atmaksāt, SIA “ONIKS” nomas objektā Draudzības ielā 3, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, 207.5m2 platībā veiktos lietderīgos ieguldījumus
6900EUR (seši tūkstoši deviņi simti euro) apmērā .
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.
15. §
Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
(Aigars Strupulis)
Izskatot pilnsabiedrības „Kapitāla pārvaldes sistēmas” 2016.gada 26.aprīļa vēstuli
Nr.1/k „Par vienošanos par atlīdzību koncesionāram 2016.gadā”, pamatojoties uz 2003.gada
30.decembra koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā 9.2.3. un
9.1.4.punktiem, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho, Kārlis Rimša), PRET – 1
(Madars Lasmanis), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt koncesionāram, PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”, 2016.gadā avansā
izmaksājamo atlīdzību par koncesijas resursu pārvaldīšanu 2% (divu procentu)
apmērā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemgales veselības centrs”
faktiskās neto apgrozījuma summas 2015.gadā 2154976 EUR, tas ir
43099,52 EUR.
2. Atlīdzība izmaksājama no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemgales veselības
centrs” līdzekļiem.
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16. §
Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Jelgavas novada KU”
(Aigars Strupulis)
Lai nodrošinātu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo pagastu,
ciemu teritoriju apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 5.pantu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu Nr.20 2.§ “Par deleģēšanas līgumu
slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12
(Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho, Kārlis Rimša),
PRET – 1 (Oskars Cīrulis), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot SIA „Jelgavas novada KU” bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošos
pamatlīdzekļus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt pamatlīdzekļu lietošanas mērķi - pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo
pagastu, ciemu teritoriju apsaimniekošana.
3. Slēgt līgumu ar SIA „Jelgavas novada KU” par pamatlīdzekļu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā, nosakot līguma termiņu līdz 2016.gada 31.augustam.
4. Uzdot SIA „Jelgavas novada KU” valdes priekšsēdētājai A.Alksnei līdz 2016.gada
20.jūlijam izvērtēt lietošanā nodoto pamatlīdzekļu nepieciešamību uzņēmuma
darbības nodrošināšanai un veikt to novērtēšanu līdz 2016.gada 31.jūlijam
ieguldīšanai SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitālā.
5. Lietošanā nodotie pamatlīdzekļi, kuri netiks ieguldīti SIA „Jelgavas novada KU”
pamatkapitālā, līdz 2016.gada 31.jūlijam nododami atpakaļ pašvaldībai.
17. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes
2016.gada 16.maija iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta
Savicka, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma,
Anita Klupša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša),
nolemj:
1. Piešķirt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu 1 (vienu) kalendāra nedēļu no 2016.gada 20.jūnija līdz
28.jūnijam (ieskaitot) par darba gadu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļai.
18. §
Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) , Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2.
(Aigars Strupulis)
Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības
19

programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"”, PAR –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks,
Modris Jansons, Inta Savicka, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piedalīties biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras
uzlabošana” un iesniegt projektu “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā”
2. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir EUR 56120,79(Piecdesmit seši
tūkstoši viens simts divdesmit euro, 79 centi). Projekta attiecināmās izmaksas ir
EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi) t.sk., publiskais finansējums (ELFLA
līdzfinansējums) EUR 27 000,00 (divdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi) un privātais
finansējums (pašvaldības līdzfinansējums) EUR 29120,79 (Divdesmit deviņi tūkstoši
viens simts divdesmit euro, 79 centi).
3. Projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 29120,79 (Divdesmit deviņi
tūkstoši viens simts divdesmit euro, 79 centi) nodrošināt ar pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
4. Piedalīties biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras
uzlabošana” un iesniegt projektu “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā”.
5. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir EUR 30 000,00 (trīsdesmit
tūkstoši euro, 00 centi). Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 30 000,00 (trīsdesmit
tūkstoši euro, 00 centi) t.sk., publiskais finansējums (ELFLA līdzfinansējums)
EUR 27 000,00 (divdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi) un privātais finansējums
(pašvaldības līdzfinansējums) EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi)
6. Projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 3000,00 (Trīs tūkstoši euro,
0 centi) nodrošināt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.
19. §
Par Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas izveidošanu
(Aigars Strupulis)
Lai uzlabotu un pilnveidotu darba aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzību, panāktu
vienveidīgu jomas regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, kā arī nodrošinātu civilās
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aizsardzības pasākumu īstenošanu Jelgavas novada teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Irina Dolgova, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – 2
(Kārlis Rimša, Madars Lasmanis), nolemj:
1. Izveidot 2016.gada 1.jūnijā Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības
nodaļu Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora pakļautībā, iekļaujot tajā šādas
amata vietas:
1.1.
Nodaļas vadītājs – 1 amata vieta (1 likme);
1.2.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists – 4 amata vietas (3,5 likmes).
2. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram I.Romānovam nodrošināt Darba
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas nolikuma izstrādāšanu līdz
2016.gada 31.jūlijam.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
20. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(1) Meža Pakuļi 13; 2)Meža Pakuļi 7; 3) Meža Pakuļi 2 (Jaunsvirlaukas pag.); 4) Spulgas-3
(Vilces pag.); 5) Bērzu iela 8-17 (Sesavas pag.))
(Daiga Branta)
20.1.
Izskatot Ņ.K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2014.gada 11.augustā ar
Nr.JNP/3-19.1/14/958-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli “Mazpakuļi 16”-8, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Dzīvoklim “Mazpakuļi 16”-8 ar Jelgavas novada īpašuma pārvaldes 2016.gada
11.aprīļa lēmumu Nr.JNPIP/6-4/16/68 mainīta adrese uz “Meža Pakuļi”-13,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.;
2) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Meža Pakuļi”-13,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 20,8 m²;
3) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Ņ.K. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Modris
Jansons, Inta Savicka, Irina Dolgova, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Meža Pakuļi”-13, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 20,8 m² un kopīpašuma 208/4230 domājamajās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 003 0047 001) un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 5456 003 0047).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
“Meža Pakuļi”-13, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 20,8 m² un
kopīpašuma 208/4230 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5456 003 0047 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 003 0047).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
20.2.
Izskatot N.D. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2014.gada 10.decembra
ar Nr.JNP/3-19.1/14/1555-D, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli “Mazpakuļi 16”-4, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Dzīvoklim “Mazpakuļi 16”-4 ar Jelgavas novada īpašuma pārvaldes 2016.gada
11.aprīļa lēmumu Nr.JNPIP/6-4/16/68 mainīta adrese uz “Meža Pakuļi”-7,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.;
2) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Meža Pakuļi”-7,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 24,4 m²;
3) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts N.D. un viņš izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
4) 2014.gada 10.decembrī noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieku kļūs Nikolajs Drozdovs;
5) 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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Modris Jansons, Inta
Savicka, Irina Dolgova, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita
Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Meža Pakuļi”-7, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 24,4 m² un kopīpašuma 244/4230 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 003 0047 001) un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 5456 003 0047).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
“Meža Pakuļi”-7, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 24,4 m² un
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kopīpašuma 244/4230 domājamajās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5456 003 0047 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 003 0047).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
20.3.
Izskatot V.K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
14.janvārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/91-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Mazpakuļi 16”-3, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Dzīvoklim “Mazpakuļi 16”-3 ar Jelgavas novada īpašuma pārvaldes 2016.gada
11.aprīļa lēmumu Nr.JNPIP/6-4/16/68 mainīta adrese uz “Meža Pakuļi”-2,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.;
2) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Meža Pakuļi”-2,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 29,7 m²;
3) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V.K. un viņš izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Modris Jansons, Inta
Savicka, Irina Dolgova, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita
Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Meža Pakuļi”-2, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 29,7 m² un kopīpašuma 297/4230 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 003 0047 001) un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 5456 003 0047).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
“Meža Pakuļi”-2, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 29,7 m² un
kopīpašuma 297/4230 domājamajās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5456 003 0047 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 003 0047).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
20.4.
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Izskatot M.J. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2016.gada 5. maijā ar
Nr. VIL/3-19.1/16/746 –J par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli 38,5 m², “Spulgas”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis 38,5 m² platībā ;
2. Dzīvoklis ir reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā
Vilces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000060373 3 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda.
3. 2016. gada 5. maijā Jelgavas novada bāriņtiesā ir noslēgta vienošanās par dzīvokļa
atsavināšanas kārtību.
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Modris
Jansons, Inta Savicka, Irina Dolgova, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Spulgas”-3, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā 38,5 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 003 0262 001),
būves (kadastra apzīmējums 5490 003 0262 006) un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5490 003 0262, 385/1701 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.
20.5.
Izskatot R.Š. iesniegumu, kas reģistrēts Sesavas pagasta pārvaldē 2016.gada 12. maijā
ar Nr. FIN/3-19.1/16/769 –Š par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli 34,8 m², Bērzu iela 8-17, Bērvircava, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis 34,8 m² platībā ;
2) Dzīvoklis ir reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Sesavas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 295-17 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 –13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Modris
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Jansons, Inta Savicka, Irina Dolgova, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Bērzu iela 8-17, Bērvircavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 34,8 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5474 007 0266 001), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5474 007 0266, 333/13432 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.
21. §
Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē” izdošanu
(Aigars Strupulis, Madars Lasmanis, Ilze Vītola, Juris Beikmanis, Dzintars Lagzdiņš, Irina
Dolgova)
Deputāts Madars Lasmanis aizrāda, ka šim izskatāmajam jautājumam nav ievērota procedūra.
Komiteju sēdē šis jautājums norādīts kā nebalsojams jautājums.
Deputāts Aigars Strupulis skaidro, ka komiteju sēdē šim lēmumprojektam tehnisku iemeslu
dēļ nebija norādīti dokumentu sagatavotāji.
Deputāts Madars Lasmanis informē, ka viņu uzrunājuši virszemes makšķernieki, kas esot
bijuši pārsteigti par šādu lēmumprojektu un saistošo noteikumu izstrādi. Publiskajā telpā
neesot bijusi izvietota informācija.
Zvērināts advokāts Juris Beikmanis iebilst, jo iesniegumu ir parakstījuši 22 iesniedzēji. Šo
priekšlikumu atbalsta vairākas sabiedriskas organizācijas. Informācija bija pieejama Jelgavas
novada mājas lapā un arī presē. Izteiktie priekšlikumi un viedokļi ir ņemti vērā un iestrādāti
saistošajos noteikumos.
Deputāte Irina Dolgova jautā kādas sabiedriskās organizācijas ir ieinteresētas šajā jautājumā
un kāpēc?
Juris Beikmanis atbild, ka pirmajā iesniegumā sniegta visaptveroša informācija.
Deputāts Madars Lasmanis interesējas par paredzētās darbības kontroles iespējām. Vai tiks
veidota jauna kontrolējoša struktūrvienība?
Jurists Dzintars Lagzdiņš atbild, ka zemūdens mednieku kontroli veiks novada pašvaldības
policija, kurai kapacitātes pietiek. Visi jautājumi tika iztirzāti komiteju sēdē. Zemūdens
medības atļautas atstatu no publikās peldēšanas vietām. Katram zemūdens medniekam ir jābūt
piestiprinātai peldbojai, neatkarīgi no diennakts stundas. Par licencēm iegūtie naudas līdzekļi,
tiks ieguldīti zivju resursu atjaunošanai.
Deputāte Irina Dolgova jautā, kā tika izlemts pašvaldības funkciju nodots šādai biedrībai?
Jurists Dzintars Lagzdiņš atbild, ka nekāda pašvaldības funkcija šai biedrībai netiek nodota.
Deputāts Aigars Strupulis informē, ka šodien dome dod iespēju interesentu grupai nodarboties
ar šādu hobiju. Taču uzsāks savu darbību tikai tad, kad no visām iestādēm būs saņemti visi
saskaņojumi.
Deputāte Lilita Leoho interesējas vai medības atļautas arī Lielupes pietekās?
Jurists Dzintars Lagzdiņš atbild, ka nolikumā minēta tikai Lielupe.
Deputāte Irina Dolgova jautā kas to visu kontrolēs?
Jurists Dzintars Lagzdiņš atbild, ka ir noteikti normatīvie akti, kuri makšķerniekiem un
medniekiem ir jāievēro un novada pašvaldības policija veiks to kontroli.
Deputāts Oskars Cīrulis jautā vai saistošajos noteikumos ir minētas peldbojas?
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Jurists Dzintars Lagzdiņš atbild, ka saistošajos noteikumos nav dublētas normas, kas jau ir
atrunātas MK noteikumos. Saistošo noteikumu iepriekšsējā redakcijā bija teikts, ka peldbojas
upes aizaugušajās teritorijās nav nepipeciešams izmantot, taču jaunajā redakcijā ir iestrādāts
noteikums, ka peldbojas nepieciešams izmantot vienmēr.
Sēdes vadītāja aicina balsot par lēmumprojektu.
Izskatot personu apvienības, kuru pārstāv J.B. 2016.gada 29.marta iesniegumu “Par
licencēto zemūdens medību organizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos
ūdeņos” un saskaņā ar Nolikumu “Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un
Mēmeles upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”, pamatojoties uz
Zvejniecības likuma 7.panta ceturto daļu, 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumu Nr.800 „ Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi” 46. punkta 46.1. apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10
(Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – 2 (Madars Lasmanis,
Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša) nolemj:
Izdot saistošos noteikumus Nr.7 “Par licencētajām zemūdens medībām Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē”.
22. §
Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Vilce
(Anda Duge)
Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–13 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Anita Klupša, Lilita
Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Piedalīties biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu
konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”
un iesniegt projektu “Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā”.
2.Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir EUR 11 941,49
(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro, 49 centi). Projekta attiecināmās
izmaksas ir EUR 11 941,49 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro, 49 centi)
t.sk., publiskais finansējums (ELFLA finansējums) EUR 10 747,34 (desmit tūkstoši septiņi
simti četrdesmit septiņi euro, 34 centi), un privātais finansējums (pašvaldības
līdzfinansējums) EUR 1194,15 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri euro, 15 centi).
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3.Projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 1194,15 (viens tūkstotis
viens simts deviņdesmit četri euro, 15 centi) nodrošināt ar pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.
Sēde slēgta plkst.16:20.
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītāja,
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
2016.gada.27.maijs

Protokolēja

Ilze Vītola

Dace Gražule
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