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JELGAVAS NOVADA DOME
SĒDES PROTOKOLS
Nr. 16
Jelgavā

2016.gada 26.oktobrī
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00. Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdi vada:
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Sēdes protokoliste

Ilze Vītola
Dace Gražule

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

- piedalās
- piedalās (ienāk 15:08)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās (ienāk 15:07)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

Ziedonis Caune
Anita Klupša

- nepiedalās
- nepiedalās

Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Valdis Buividaitis, Sandra Kalvāne, Dzintars Lagzdiņš, Enija
Kreicberga-Kapša, Aivars Kokins, Olga Rudaka, Solveiga Arnīte, Anda Duge, Haralds
Dauginovičs, Daiga Branta, Ginta Avotiņa, Modris Žeivots, Andris Ziemelis, Anita Liekna,
Sanita Bethere, Kristīne Rengarte, Irita Šteinberga, Dainis Keidāns, Līga Rozenbaha, Silvija

Zīberte, Inita Babrāne, Ingus Zālītis, Ruta Medne, Vladislavs Beitāns, Rita Borščevska, Ilze
Brakmane, Dace Kaņepone, Vladislavs Pogožeļskis, Anda Strautniece, Edgars Grīnofs
Piedalās: Rasma Krauze, Uldis Antīpins
Sēdes vadītāja rosina pārcelt darba kārtības 19.punktu “Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra
investīciju projekta "Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama iegāde" īstenošanai” un
skatīt to kā pirmo.
Deputāts Edgars Turks rosina svītrot no darba kārtības 19. punktu, jo sākotnējais
lēmumprojekts ir mainīts un uzskatāms par citu, kurš atkārtojami skatāms komiteju sēdē.
Deputāts Aigars Strupulis iebilst, ka šim lēmumprojektam pievienots skaidrojums, kas nav
uzskatāms par būtisku lēmumprojekta satura grozījumu.
Sēdes vadītāja apstiprina deputāta Aigara Strupuļa teikto par lēmumprojekta precizēšanu un
aicina balsot par sagatavoto darba kārtību.
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Modris Jansons, Lilita Leoho, Juris Lavenieks, Nataļja
Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 3 (Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Edgars Turks);
ATTURAS – nav nolemj: apstiprināt darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA
1.
Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta "Platones pagasta
Lielvircavas kultūras nama iegāde" īstenošanai;
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1)Draudzības iela 6-21, 2)Draudzības
12A-104, 3)Draudzības 12A-98, 4) Draudzības 4-3, 5) Draudzības 12A-95, 6) Draudzības 69, 7) Draudzības 4-20, 8) Draudzības 7-11, 9) Lielupes iela 19-12, 10) Draudzības iela 12A103, 11) Draudzības 7-28, 12) Draudzības 10-28, 13) Draudzības 6-78, 14)Draudzības 8-17,
15) Draudzības 6-31, 16) Draudzības 10-7, 17) Stadiona 3-11, 18) Lielupes 17-11, 19)
Draudzības 6-39, Kalnciema pagasts; 20) Dzērves-4, 21) Dzērves-6, Glūdas pagasts; 22)
Bērzu iela 8-10, 23) Bērzu iela 8-17, Sesavas pagasts; 24) Loka iela 9-20, Jaunsvirlaukas
pagasts; 25) Austrumu iela 19-8, Vilces pagasts; 26) Saktas-4, 27) Bauskas iela 5-3, 28) Parka
iela 8-16, 29) Parka iela 2-2, Elejas pagasts);
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jaunības iela 1-56, Kalnciema
pagasts);
4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Meža Pakuļi 14, Jaunsvirlaukas pagasts)
5. Par zemes robežu precizēšanu (Svētes pagasts)
6. Par zemes vienības sadalīšanu (1)Jelgavas iela 20, Kalnciema pagasts; 2)Pēterlauku
lauks, Platones pagasts);
7. Par zemes vienības atsavināšanu ceturtajā izsolē (Baņu zeme, Līvbērzes pagasts)
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8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1)Bērzonītes, Glūdas pagasts;
2)Laumītes, Līvbērzes pagasts; 3)Pakaviņi, Glūdas pagasts)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ozolēni, Glūdas pagasts)
10. Par grozījumiem Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā
11. Par apkures tarifu apstiprināšanu
12. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
13. Par Līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Iepazīsim sevi"
14. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
15. Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksu
16. Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu
17. Par Ingus Zālīša iecelšanu Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amatā
18. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra lēmumā
(protokols Nr.21, 30.Ā§) “Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem”
19. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1)Dumpenieki, 2)Atmatas, Lielplatones
pagasts)
20.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1) Deguļi-1, Zaļenieku pagasts.

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
21. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1)
Draudzības 12-50, 2)Draudzības 8-44, 3) Stadiona 4-15, 4)Lielupes 19-75, 5) Draudzības 729, Kalnciema pagasts; 6) Ziedkalnes 2-12, Vilces pagasts)
Ziņotājs: Daiga Branta;
22. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par Ināras Eliņas apstiprināšanu
Ziņotājs: Ginta Avotiņa;
23. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par nedzīvojamo telpu nomu
Ziņotājs: Solveiga Arnīte.
1§
Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta ”Platones pagasta Lielvircavas
kultūras nama iegāde” īstenošanai
(Aigars Strupulis, Ilze Vītola, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Rasma Krauze,
Nataļja Hohlova)
Sēdes vadītāja informē, ka pie šī darba kārtības jautājuma saņemti vairāki priekšlikumi:
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Deputāts Kārlis Rimša pievienojis 29.09.2016. Jelgavas novada pašvaldības sniegto
atbildi uz deputāta 15.09.2016. pieprasījumu;
- Deputāta Kārļa Rimšas priekšlikums:Atlikt domes lēmuma pieņemšanu pēc publiskās
apspriedes sarīkošanas. Ilustrācijai, kāda ir bijusi steidzamība, pievienoju pieprasījumu
un atbildi.
Sēdes vadītāja skaidro, ka sakarā ar to, ka deputāti balsojuši par darba kārtību kurā ir iekļauts
šis jautājums, priekšlikums tiek noraidīts.
- Deputātes Irinas Dolgovas priekšlikums: Lūdzu pievienot Lielvircavas kultūras nama ½
domājamās daļas tirgus vērtības novērtējumu.
Sēdes vadītāja informē, ka novērtējums pie lēmumprojekta ir bijis pievienots jau iepriekš.
- Deputātes Irinas Dolgovas priekšlikums: Lūdzu pievienot starp Jelgavas novada
pašvaldību un SIA “Lielvircava Agro” noslēgto telpu (Lielvircavas kultūras nama)
nomas līgumu ar visiem līguma pielikumiem.
Sēdes vadītāja aicina deputātus savlaicīgi iesniegt šāda veida priekšlikumus, lai būtu iespēja
sagatavot pieprasīto informāciju. Sēdes vadītāja informē, ka deputāte var vērsties pašvaldībā
ar deputāta pieprasījumu un noteiktā kārtībā saņemt interesējošos dokumentus.
-

Deputāts Aigars Strupulis informē, ka uz domes sēdi ir ieradusies Lielvircavas kultūras nama
vadītāja Rasma Krauze un aicina viņu uz sarunu.
Rasma Krauze stāsta, ka šajā kultūras namā strādā jau no pašiem pirmsākumiem un informē
par kultūras dzīves sasniegumiem un kultūras nama nepieciešamību Platones pagastā.
15:07 ienāk deputāte Irina Dolgova
15:08 ienāk deputāts Madars Lasmanis
Deputāte Nataļja Hohlova interesējas vai ir izskatīta iespēja pārcelties uz citām telpām.
Rasma Krauze atbild, ka katrai jomai ir jādarbojas tam piemērotās telpās. Lielvircavas
kultūras nama telpas ir pilnībā piemērotas tam, lai nodrošinātu visu pagasta pašdarbības
kolektīvu darbību. Deju kolektīvi nevar dejot sporta zālē, tam ir nepieciešama kvalitatīva koka
grīda, kāda tā ir kultūras namā.
Deputāte Irina Dolgova jautā vai kultūras nama vadītāja neuzskata, ka šajā gadījumā
nepieciešama sabiedriskā apspriešana.
Rasma Krauze atbild, ka iedzīvotāji ir aptaujāti un savākti aptuveni 150 iedzīvotāju paraksti
par kultūras nama nepieciešamību Platones pagastā.
Sēdes vadītāja skaidro, ka jau 2013.gadā tika organizēta sabiedriskā apspriešana, kurā tika
pieaicināti arī dažādi speciālisti.
DEBATES:
Deputāts Kārlis Rimša informē, ka ir ticies ar Platones pagasta iedzīvotājiem un atgādina, ka
jau iepriekš ieteicis atlikt šī jautājuma izskatīšanu, izvērtēt visas iespējas un organizēt
sabiedrisko apspriešanu.
Deputāte Irina Dolgova vēlas zināt aptuvenos zaudējumus, gadījumā, ja ES projekta
nosacījumi netiktu izpildīti un rosina izskatīt iespēju apvienot abas Platones pagasta skolas un
vienu no tām piemērot kultūras nama vajadzībām. Vienlaicīgi deputāte aicina deputātus
atturēties vai nepiedalīties balsojumā par šo lēmumprojektu.
Deputāts Madars Lasmanis skaidro, ka neviens nav pret kultūras aktivitātēm, taču aicina
pārstrādāt sagatavoto lēmuma projektu atbilstoši tagadējai situācijai, nevis balstoties uz
2013.gadā izstrādāto lēmumu projektu un tolaik esošo situāciju.
Deputāts Kārlis Rimša uzskata, ka savāktie iedzīvotāju paraksti nav ņemami vērā un aicina
izvērtēt iespēju šādu naudu ieguldīt renovētajā skolas ēkā. Deputāts pauž viedokli, ka kultūras
namu būtu lietderīgāk iegādāties kompleksi, nevis pa daļām.
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Deputāte Irina Dolgova uzskata, ka tik nozīmīga lēmuma pieņemšanu nevar lemt bez
priekšsēdētāja klātbūtnes.
Deputāts Aigars Strupulis norāda, ka visi domes izskatāmie lēmumi ir vienlīdz svarīgi un
nozīmīgi.
Sēdes vadītāja aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās
daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, Jelgavas novada domes 2013.gada
25.septembra lēmumu Nr.17 (protokols Nr.17, 2.§) „Par Lielvircavas kultūras nama iegādi”,
2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr.10 (protokols Nr.10, 29.§), „Par “Jelgavas novada attīstības
programmas un vides pārskata apstiprināšanu”, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
8 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda Sējāne, Modris Jansons, Lilita Leoho,
Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 4 (Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Oskars Cīrulis); ATTURAS – 2 (Aija Tračuma, Edgars Turks); NEPIEDALĀS – 1 (Nataļja
Hohlova) nolemj:
1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu prioritāra investīciju projekta ”Platones pagasta
Lielvircavas kultūras nama iegāde” 1/2 daļas īstenošanai 284575 EUR (Divi simti
astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro) apmērā, kura mērķis ir
iegādāties īpašumā Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Platones pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000193210 reģistrētu nekustamo īpašumu
“Lielvircavas kultūras nams” ar kadastra Nr.5470 007 0151 (sastāv no zemes vienības
0.531 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0151 un ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5470 007 0151001).
2. Aizņēmumu ņemt Valsts kasē uz 5 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2017.gadu.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
Deputāts Kārlis Rimša informē klātesošos, ka balso “pret” tādēļ, ka uzskata, ka sagatavotais
lēmumprojekts ir sasteigts.
Deputāts Aigars Strupulis lūdz sēdes vadītāju mutiski informēt par deputātu balsojumu.
Sēdes vadītāja nosauc balsojumu.
2§
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(1)Draudzības iela 6-21, 2)Draudzības 12A-104, 3)Draudzības 12A-98, 4) Draudzības 4-3, 5)
Draudzības 12A-95, 6) Draudzības 6-9, 7) Draudzības 4-20, 8) Draudzības 7-11, 9) Lielupes
iela 19-12, 10) Draudzības iela 12A-103, 11) Draudzības 7-28, 12) Draudzības 10-28, 13)
Draudzības 6-78, 14)Draudzības 8-17, 15) Draudzības 6-31, 16) Draudzības 10-7, 17)
Stadiona 3-11, 18) Lielupes 17-11, 19) Draudzības 6-39, Kalnciema pagasts; 20) Dzērves-4,
21) Dzērves-6, Glūdas pagasts; 22) Bērzu iela 8-10, 23) Bērzu iela 8-17, Sesavas pagasts; 24)
Loka iela 9-20, Jaunsvirlaukas pagasts; 25) Austrumu iela 19-8, Vilces pagasts; 26) Saktas-4,
27) Bauskas iela 5-3, 28) Parka iela 8-16, 29) Parka iela 2-2, Elejas pagasts);
(Aigars Strupulis)
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2.1.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas O.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 9.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1799-K, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.21, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2016.gada 7.oktobra O.K. iesniegumu
ar Nr. JNP/3-19.1/16/1320-K izmantot pirmpirkuma tiesības, un ņemot vērā 2015.gada
30.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu
(protokols Nr.21, 1.§ 21.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra
sēdes lēmumu (protokolu Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars
Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja
Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot O.K. par nosacīto cenu – 2900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro), dzīvokli Nr.21, 62,0 m² platībā, kas sastāv no kopīpašuma 620/55152 domājamajām
daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010008001, 620/55152 domājamajām daļām
no zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010008, kas atrodas Draudzības ielā 6-21,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2.2.
Izskatot V.C., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 11.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/68-C, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
54,4 m² platībā Draudzības iela 12A-104, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot
vērā 2016.gada 11.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs V.C. un 2016.gada 10.oktobra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1366-C 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,16.§1.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.C., par nosacīto cenu – 3000,- EUR (trīs tūkstoši euro, 00
centi) dzīvokli 54,4 m2 platībā un kopīpašuma 529/68712 domājamās daļas no būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 5411 001 0011 001 un 5411 001 0011 002, un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0011, adrese: Draudzības iela 12A-104,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.3.
6

Izskatot A.K., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 18.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/140-K, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
54,2 m² platībā Draudzības iela 12A-98, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un
2016.gada 10.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1381-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§4.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.K., par nosacīto cenu – 3000,- EUR (trīs tūkstoši euro, 00
centi) dzīvokli 54,2 m2 platībā un kopīpašuma 527/68712 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0011 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0011, adrese: Draudzības iela 12A-98, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.4.
Izskatot N.R., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2015.gada 17.decembra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/15/1849-R, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 45,2 m² platībā Draudzības iela 4-3, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2015.gada 25.augusta vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par
dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs N.R. un 2016.gada 10.oktobrī Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1378-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, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1,3.§16.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15
(Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho,
Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot N.R., par nosacīto cenu – 2600,- EUR (divi tūkstoši seši simti
euro, 00 centi) dzīvokli 45,2 m2 platībā un kopīpašuma 452/21381 domājamās daļas
no būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-3, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
2.5.
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Izskatot O.G., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, Jelgavas novads, 2016.gada
18.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/143-G, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 90,7 m² platībā Draudzības iela 12A-95, Kalnciems,
Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2016.gada 18.janvāra vienošanos starp īrnieku
un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs O.G. un
2016.gada 10.oktobrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1367-G 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 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§5.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte
Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot O.G., par nosacīto cenu – 3700,- EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 90,7 m2 platībā un kopīpašuma 855/68712 domājamās daļas
no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 5411 001 0011 001 un 5411 001 0011 002, un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0011, adrese: Draudzības iela 12A95, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2.6.
Izskatot J.N., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 18.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/147-N, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
61,8 m² platībā Draudzības iela 6-9, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2015.gada 28.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs J.N. un 2016.gada 10.oktobra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1368-N 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§7.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.N., par nosacīto cenu – 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 61,8 m2 platībā un kopīpašuma 618/55152 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-9, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
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2.7.
Izskatot S.B., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2015.gada 17.decembra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/15/1844-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 26,7 m² platībā Draudzības iela 4-20, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un
2016.gada 10.oktobrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1369-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§18.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.B., par nosacīto cenu – 1700,- EUR (viens tūkstotis septiņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 26,7 m2 platībā un kopīpašuma 267/21381 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-20, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.8.
Izskatot Ļ.Č., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 9.februāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/328-Č, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
41,1 m² platībā Draudzības iela 7-11, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un
2016.gada 7.oktobrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1325-Č 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 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,36.§4.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte
Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot Ļ.Č., par nosacīto cenu – 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti
euro, 00 centi) dzīvokli 41,1 m2 platībā un kopīpašuma 411/17304 domājamās daļas
no būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0022, adrese: Draudzības iela 7-11, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
2.9.
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Izskatot R.J., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 4.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/3-J, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
75,8m² platībā Lielupes ielā 19-12, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2015.gada 22.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs R.J., un 2016.gada 10.oktobrī Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1374-J 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§25.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot R.J., par nosacīto cenu – 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro)
dzīvokli 75,8 m2 platībā un kopīpašuma 736/8115 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54110010017, adrese: Lielupes iela 19-12, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.10.
Izskatot R.K., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 25.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/247-K, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
46,0 m² platībā Draudzības ielā 12A-103, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atsavināšanu, un
2016.gada 12.oktobrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1395-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§30.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot R.K., par nosacīto cenu – 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) dzīvokli
46,0 m2 platībā un kopīpašuma 460/68712 domājamās daļas no būves ar kadastra
apzīmējumu 54110010011001, būves ar kadastra apzīmējumu 54110010011002 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010011, adrese: Draudzības iela 12A103, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
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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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.11.
Izskatot A.Š., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 11.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/67-Š, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
42,3 m² platībā Draudzības iela 7-28, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot
vērā 2016.gada 11.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs A.Š., un 2016.gada 12.oktobra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1403-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§42.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.Š., par nosacīto cenu – 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti
euro, 00 centi) dzīvokli 42,3 m2 platībā un kopīpašuma 423/17304 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022, adrese: Draudzības iela 7-28, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.12.
Izskatot M.T., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 22.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/223-T, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
69,8 m² platībā Draudzības iela 10-28, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot
vērā 2016.gada 8.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu, ka par dzīvokļa īpašnieku kļūs M.T., un 2016.gada 12.oktobra Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1400-T 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes
2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§23.p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks,
Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET –
nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot M.T., par nosacīto cenu – 3200,- EUR (trīs tūkstoši divi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 69,8 m2 platībā un kopīpašuma 698/15725 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0010 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0010, adrese: Draudzības iela 10-28, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.13.
Izskatot Z.L., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 4.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/6-L, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 57,8
m² platībā Draudzības iela 6-78, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2015.gada 16.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs Z.L., un 2016.gada 12.oktobra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1399-L 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§22.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Z.L., par nosacīto cenu – 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 57,8 m2 platībā un kopīpašuma 578/55152 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-78, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.14.
Izskatot L.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2015.gada 21.decembra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/15/1869-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 62,8 m² platībā Draudzības iela 8-17, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2015.gada 17.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par
dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs L.M., un 2016.gada 13.oktobra Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1414-M 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes
2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§19.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
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aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars
Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.M., par nosacīto cenu – 3200,- EUR (trīs tūkstoši divi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 62,8m2 platībā un kopīpašuma 628/62017 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-17, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.15.
Izskatot G.K., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 21.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/207-K, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
43,7 m² platībā Draudzības iela 6-31, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot
vērā 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs sieva N.K., un 2016.gada 13.oktobra Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1413-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes
2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§15.p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks,
Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET –
nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot N.K., par nosacīto cenu – 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti
euro, 00 centi) dzīvokli 43,7m2 platībā un kopīpašuma 437/55152 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-31, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.16.
Izskatot J.D., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 4.februāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/297-D, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
68,5 m² platībā Draudzības iela 10-7, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot
vērā 2016.gada 4.februāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
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atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs J.D., un 2016.gada 13.oktobra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1412-D 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§51.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.D., par nosacīto cenu – 3100,- EUR (trīs tūkstoši viens simts
euro, 00 centi) dzīvokli 68,5 m2 platībā un kopīpašuma 685/15725 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0010 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0010, adrese: Draudzības iela 10-7, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.17.
Izskatot G.P., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 17.marta iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/506-P, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
39,2 m² platībā Stadiona iela 3-11, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2016.gada 17.marta vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs G.P., un 2016.gada 13.oktobra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1416-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, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.5, 2.§2.2..p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra
protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda
Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris
Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav
nolemj:
Atsavināt, pārdodot G.P., par nosacīto cenu 1300,- EUR (viens tūkstotis trīs simti
euro, 00 centi) dzīvokli 39,2 m2 platībā un kopīpašuma 392/4338 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0072 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0072, adrese: Stadiona iela 3-11,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2.18.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas S.M., 2016.gada 18.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/144-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
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70,6 m² platībā Lielupes iela 17-11, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2016.gada 18.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs S.M., un 2016.gada 13.oktobra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1415-M 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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§6.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.M., par nosacīto cenu – 3200,- EUR (trīs tūkstoši divi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 70,6 m2 platībā un kopīpašuma 706/7856 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0018 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0018, adrese: Lielupes iela 17-11, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.19.
Izskatot P.P., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2014.gada 24.novembra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/14/1459-P, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 60,9 m² platībā Draudzības iela 6-39, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
2016.gada 13.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1417-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,36.§6.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot P.P., par nosacīto cenu – 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 60,9 m2 platībā un kopīpašuma 609/55152 domājamās daļas
no būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-39, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
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2.20.
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 un
2016.gada 11.oktobra iesniegumu, reģ.Nr.JNP/3-19.2/16/1386-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, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu
(protokols Nr.3, 9.§, 10.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.septembra sēdes protokolu Nr.8, 2.§., 3.p., Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15
(Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho,
Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Z.P., par nosacīto cenu 600,00 EUR (seši simti euro) nekustamo
īpašumu “Dzērves”-4, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra numuru 5452 900
0409, kas sastāv no dzīvokļa 34,6 m² platībā un kopīpašuma 346/2284 domājamām daļām
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. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircēja samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu triju gadu laikā.
2.21.
Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotājas J.Š. 2016.gada 14.janvāra iesniegumu, kas saņemts
un reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/106-Š, ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli “Dzērves”-6, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā un
2016.gada 11.oktobra iesniegumu, reģ.Nr.JNP/3-19.2/16/1385-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, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (sēdes
protokols Nr.1, 3.§, 31.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.septembra sēdes protokolu Nr.8, 2.§., 5.p., Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15
(Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova,
Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho,
Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.Š., par nosacīto cenu 600,00 EUR (seši simti euro) nekustamo
īpašumu “Dzērves”-6, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra numuru 5452 900
0408, kas sastāv no dzīvokļa 31,2 m² platībā un kopīpašuma 312/2284 domājamām daļām
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. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā pircēja samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu divu gadu laikā.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
2.22.
Izskatot S.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas reģistrēts
Sesavas pagasta pārvaldē ar Nr.SES/3-19.1/16/232 -S par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 51,4 m² platībā Bērzu iela 8-10, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un V.J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2016. gada 12. oktobrī
Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. SES/319.1/16/1364–J 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 26. septembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda
Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris
Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav
nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot V.J. par nosacīto cenu – EUR 1800,- (viens tūkstotis astoņi
simti euro ) dzīvokli 51,4 m2 platībā, kopīpašuma 494/13432 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0266 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0266 Bērzu iela 8-10, Bērvircava, Sesavas
pagasts Jelgavas novads.
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 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.23.
Izskatot R.Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Sesavas pagasta pārvaldē ar Nr.FIN/3-19.1/16/769 -Š par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 34,8 m² platībā Bērzu iela 8-17, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un 2016. gada 13. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. SES/3-19.1/16/1368–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 26. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars
Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot R.Š. par nosacīto cenu – EUR 1300,- (viens tūkstotis trīs simti
euro) dzīvokli 34,8 m2 platībā, kopīpašuma 333/13432 domājamās daļas no
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dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0266 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 007 0266 Bērzu iela 8-17, Bērvircava, Sesavas 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 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.24.
Jelgavas novada pašvaldībā izskatīts Ē.M. iesniegums, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2015.gada 12.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1682-M, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 79,5 m² platībā Loka iela 9-20, Kārniņos, Jaunsvirlaukas
pagastā, atsavināšanu un 2016.gada 27.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrēts iesniegums
Nr.JNP/3-19.1/16/1100-M par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, kurā iesniedzējs lūdz atļaut dzīvokļa
izpirkšanas maksājumus uzsākt ar 2017.gada aprīli. Pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu (protokols Nr.20, 5.§) „Par dzīvokļa
atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita
Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ē.M. par nosacīto cenu – 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro), dzīvokli ar kopējo platību 79,5 m² un kopīpašuma 721/14776 domājamo daļu
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0078 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5456 001 0078, adrese: Loka iela 9-20, Kārniņi, Jaunsvirlaukas
pag., Jelgavas nov.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā līdz 2017.gada
30.aprīlim;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 4 gadu laikā no pirmā maksājuma dienas.
2.25.
Izskatot J.K., personas kods ***, deklarētā ***, iesniegumu, kas reģistrēts Vilces
pagasta pārvaldē ar Nr.VIL/3-19.1/16/235 -K par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 58,8 m² platībā Austrumu iela 19-8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov. atsavināšanu
un J.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2016. gada 10. oktobrī Jelgavas
novada pašvaldības Vilces pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. VIL/319.1/16/1357–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, Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26. septembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda
Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris
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Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav
nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot J.B. par nosacīto cenu – EUR 1100,- (viens tūkstotis viens simts
euro) dzīvokli 58,8 m2 platībā, kopīpašuma 588/5154 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0200 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5490 003 0200 Austrumu iela 19-8, Vilce, Vilces pagasts Jelgavas
novads.
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 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.26.
Izskatot I.F., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/15/1823 -F par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 44,8 m² platībā “Saktas”-4, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un
2016. gada 10. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1356–F 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 26. septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars
Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja
Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot I.F. par nosacīto cenu – EUR 900,- (deviņi simti euro) dzīvokli
44,8 m2 platībā, kopīpašuma 448/3825 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5448 004 0066 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5448 004 0066 “Saktas”-4, Elejas pagasts Jelgavas novads.
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 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.27.
Izskatot S.P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** pilnvarotās personas V.P.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta
pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/16/20 -P par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 39,1
m² platībā Bauskas iela 5-3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 12.
oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr.
ELE/3-19.1/16/1360–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 26. septembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda
Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris
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Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav
nolemj:
Atsavināt, pārdodot S.P. par nosacīto cenu – EUR 1400,- (viens tūkstotis četri simti
euro) dzīvokli 39,1 m2 platībā, kopīpašuma 311/17456 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 001 Bauskas iela 5-3,
Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads.
2.28.
Izskatot J.G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/16/64 -G par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 58,1 m² platībā Parka iela 8-16, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un
2016. gada 13. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. SES/3-19.1/16/1372–G 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 26. septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars
Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja
Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot J.G. par nosacīto cenu – EUR 1700,(viens tūkstotis septiņi
2
simti euro) dzīvokli 58,1 m platībā, kopīpašuma 581/11758 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0431 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0431 Parka iela 8-16, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas
novads.
2.29.
Izskatot M.T, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/16/179 -T par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 34,4 m² platībā Parka iela 2-2, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un M.T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** 2016. gada 12. oktobrī
Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/319.1/16/1359–T 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 26. septembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda
Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris
Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav
nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot M.T. par nosacīto cenu – EUR 1200,- (viens tūkstotis divi simti
euro ) dzīvokli 34,4 m2 platībā, kopīpašuma 330/15433 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0433 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0433 Parka iela 2-2, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas
novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
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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 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3§
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Jaunības iela 1-56, Kalnciema pagasts);
(Aigars Strupulis)
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas I.L. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 27.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/16/1301-L ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Jaunības iela 1-56, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldībai pieder dzīvoklis ar kadastra Nr.54119000674 Jaunības
ielā 1-56, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov.;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts I.L., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra vienošanos starp īrniekiem un viņu
ģimenes locekļiem, par dzīvokļa īpašnieku kļūs I.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 – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars
Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.56, Jaunības ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 54,7m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010012001 un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 54110010012, ar platību 5122m², 531/47177 domājamās daļas.
1. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4§
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē
(Meža Pakuļi 14, Jaunsvirlaukas pagasts)
(Aigars Strupulis)
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma “Meža Pakuļi”-14, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54569000446, kas sastāv no dzīvokļa 23,8 m²
platībā, kopīpašuma 238/4230 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra
apzīmējumu 54560030047001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54560030047 (reģistrēts
Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000555646 14), nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, konstatēts, ka dzīvoklis nav apdzīvots un tā remontam
nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
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veikšanai. Atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada
21.jūlija lēmumam (sēdes protokols Nr.12), 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 – 14
(Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova,
Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova);
NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu “Meža Pakuļi”-14, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54569000446, kas sastāv no dzīvokļa 23,8 m²
platībā, kopīpašuma 238/4230 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra
apzīmējumu 54560030047001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54560030047;
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5§
Par zemes robežu precizēšanu
(Svētes pagasts)
(Aigars Strupulis)
Izskatot L.Ā. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada 11.jūlijā
ar Nr.JNP3-19.2/16/851-Ā un Valsts zemes dienesta 17.08.2016. vēstuli Nr.2-09-Z/2005
(saņemta Jelgavas novada pašvaldībā 23.08.2016., reģ.Nr.JNPIP/3-10/16/41-V), kā arī
pašvaldības rīcībā esošo informāciju un dokumentus par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 54820010844, 54820010839, 54820010838 Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Ar Latvijas republikas centrālās zemes komisijas 2011.gada 14.novembra lēmumu
(atzinums) Nr.8342 “Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi” L.Ā., atzītas īpašuma tiesības uz Jelgavas novada Svētes pagasta zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 54820010844 0,40ha platībā, saskaņā ar shēmu
(grafiskais pielikums Nr.3).
2. Minētā zemes vienība robežojas ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
54820010810 ( 3.45ha platībā), 54820010838 ( 0.2ha platībā), 54820010828 (0.5ha
platībā), 54820010839 (1.49ha platībā), kuras ar Jelgavas rajona Svētes pagasta padomes
2008.gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11) „Par Svētes pagasta pašvaldības
lietošanā un valdījumā esošās zemes izvērtēšanu” piekrīt Svētes pagasta pašvaldībai
(tagad Jelgavas novada pašvaldībai).
3. Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
54820010838 un 54820010839 valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskajos datos
attēlotas neatbilstoši situācijai dabā. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
54820010838 un 54820010839 lietderīga un racionāla izmantošana nodrošināma, veicot
zemes vienību konfigurācijas izmaiņas.
4. Minētās zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā to robežas attēlotas kā projektētas.
Lai nodrošinātu liederīgu un racionālu pašvaldības zemes izmantošanu un ņemot vērā
L.Ā. ierosinājumu, pamatojoties uz Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 1.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantu otrās daļas 1. punktu, 19.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.2., 17.6. un 18. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada
23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.22

2023. gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis
Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars
Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Precizēt zemesgrāmatā nereģistrēta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “”Atpūtas”
koplietošanas zeme” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820010839, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 54820010838, un L.Ā. tiesiskajā valdījumā esošas,
zemesgrāmatā nereģistrētas nekustamā īpašuma “Līnija” ar kadastra Nr.54820010324
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820010844 robežas atbilstoši 1.pielikumam.
2. Pēc robežu konfigurācijas izmaiņām, zemes vienībām precizēt grafiski noteiktās platības:
2.1. nekustamā īpašuma “Līnija” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54820010844–
0,59 ha;
2.2. nekustamā īpašuma “”Atpūtas” koplietošanas zeme” sastāvā esošai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 54820010839 – 1,32 ha un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 54820010838- 0,16ha;
3. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
3.1. nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820010630 „Atpūtas” koplietošanas zeme”
sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54820010839 1,32 ha platībā
un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54820010838 0.16ha platībā - „zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”
(NĪLM kods 1101);
3.2. nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 54820010324 „Līnija” sastāvā esošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 54820010844 0,59 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un L.Ā. uz adresi:
Kārklu iela 2, Jelgava, LV-3008.
6§
Par zemes vienības sadalīšanu
1)Jelgavas iela 20, Kalnciems, Kalnciema pag.; 2) “Pēterlauku lauks”, Platones pag.)
(Aigars Strupulis)
6.1.
Izskatot zemesgrāmatā reģistrēta, pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Jelgavas
iela 20”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54110010064
situāciju, konstatēts, ka nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2,73 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54110010064 un būves - sporta zāles ar kadastra apzīmējumu
54110010064001. Sporta zāle 837,30 m2 platībā slēgta, nefunkcionē. Būves uzturēšanai
nepieciešamā zemes vienības daļa 0,31 ha platībā netiek izmantota pašvaldības funkciju
veikšanai. Uz atlikušās zemes vienības daļas 2,42 ha platībā izvietots sporta stadions un zaļā
zona, kas tiek izmantots sporta aktivitāšu nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Zemes
ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktam, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo daļu,
15.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 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”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 2.8.,2.9., 9., 10.,11., 14., punktu, Jelgavas novada dome atklāti
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balsojot PAR – 11 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Valda Sējāne,
Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte
Balode); PRET – 3 (Madars Lasmanis, Aija Tračuma, Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1 (Irina
Dolgova); NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piederoša, zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma
“Jelgavas iela 20” ar kadastra Nr.54110010064, sastāvā esošo zemes vienību, 2,73 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 54110010064, kas atrodas Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā 2(divās) zemes vienībās (atbilstoši pievienotai skicei),
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010064:
2.1. atdalīto plānoto zemes vienību (Nr.1), 0,31 ha saglabāt nekustamā īpašuma „Jelgavas
iela 20” sastāvā, noteikt zemes lietošanas mērķi – “pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve” ( NĪLM kods 0908). Zemes vienībai un uz tās esošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 54110010064001 saglabāt adresi: “Jelgavas iela 20, Kalnciems,
Kalnciema pag., Jelgavas nov.”.
2.2. atdalītās plānotās zemes vienības (Nr.2), 2,42 ha platībā izveidot patstāvīgu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jelgavas iela 20A”, noteikt zemes lietošanas
mērķi - “pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (NĪLM kods 0908).
3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
4. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
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.
6.2.
Izskatot pašvaldībai piekrītošas nekustamā īpašuma “Pēterlauku lauks” sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700040041 situāciju dabā, konstatēts, ka daļu no
zemes vienības aizņem šķūņi, garāžas, saimniecības ēkas, kas privatizētas par pajām. Lai
sakārtotu īpašuma tiesības, zemes robežu plāns izgatavojams apbūvētām zemes vienībām un
lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai atsevišķi.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā
īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 18. 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”, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 9., 11., 12.,
punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja
Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 3 (Madars Lasmanis, Aija Tračuma,
Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova); NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1.

Atļaut sadalīt pašvaldībai piekritīgu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 54700040041, kas atrodas Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 13,66 ha, trīs zemes vienībās atbilstoši pievienotajai skicei.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Zemes vienību 0,30 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot
nosaukumu „Pēterlauku garāžas ”. Apbūvētai zemes vienībai 0.30ha platībā noteikt
adresi: ““Pēterlauku garāžas”, Platones pag., Jelgavas nov.”
Zemes vienību 0,16 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot
nosaukumu „Pēterlauku kūtiņa”. Apbūvētai zemes vienībai 0.16ha platībā noteikt adresi:
““Pēterlauku kūtiņa”, Platones pag., Jelgavas nov.”
Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
4.1. jaunizveidotajai zemes vienībai 0,30 ha platībā -„transportlīdzekļu garāžu apbūve”
(NĪLM kods 1104);
4.2. jaunizveidotajai zemes vienībai 0,16ha platībā - “zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101);
Zemes vienību 13.20ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma “Pēterlauku lauks” sastāvā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
7§
Par zemes vienības atsavināšanu ceturtajā izsolē
(Baņu zeme, Līvbērzes pagasts)
(Aigars Strupulis, Ilze Vītola, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Juris Lavenieks)

Sēdes vadītāja informē par lēmuma projektam pievienotajiem priekšlikumiem:
- Deputāta Kārļa Rimšas priekšlikums: Ņemot vērā, ka iepriekšsējās izsolēs izsoles
noteikumos nebija prasība izvietot informāciju pie īpašuma, aicinu noteikt izsoles
sākuma cenu ne mazāku par kadastrālo vērtību”;
DEBATES:
Deputāts Kārlis Rimša pauž savu viedokli, ka īpašums jāpārdod pēc iespējas izdevīgāk un
vienlaicīgi atgādina, ka informāciju par īpašuma pārdošanu nepieciešams izvietot pie
pārdodamā objekta atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai. Ja informācijas zīme tiek bojāta,
deputāts aicina novadā ieviest video novērošanas sistēmu.
Deputāts Aigars Strupulis skaidro, ka vēl ne reizi atsavināšanas komisija nav nodevusi izsolē
zemes vienību ar sākuma izsoles cenu, kas ir zemāka par zemes kadastrālo vērtību. Vārds
“izsole” vēl nenozīmē, ka īpašums tiek pārdots par viszemāko cenu.
Deputāts Juris Lavenieks skaidro, ka nekustamo īpašumu tirgū, pašvaldības īpašumi tiek
izsolīti atbilstoši šī brīža zemes tirgus vērtībai.
Sēdes vadītāja aicina balsot par deputāta Kārļa Rimšas iesniegto priekšlikumu “Ņemot vērā,
ka iepriekšsējās izsolēs izsoles noteikumos nebija prasība izvietot informāciju pie īpašuma,
aicinu noteikt izsoles sākuma cenu ne mazāku par kadastrālo vērtību”.
Deputāti balso par Kārļa Rimšas priekšlikumu.
Atklāti balsojot PAR – 4 (Madars Lasmanis, Aija Tračuma, Kārlis Rimša, Irina Dolgova)
PRET – 11 (Oskars Cīrulis, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda Sējāne, Edgars
Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj: noraidīt iesniegto priekšlikumu.
Sēdes vadītāja informē par deputātes Irinas Dolgovas iesniegto priekšlikumu: Pamatojoties uz
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likuma”3.panta
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2.punktu un “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”32.panta 3.daļu, ierosinu
atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai” un skaidro, ka iesniegtais priekšlikums nav
atzīstams kā priekšlikums, bet kā jauns lēmuma projekts, kurš iesniedzams izskatīšanai domē
noteiktā kārtībā.
Deputāte Irina Dolgova iebilst, ka tas ir iesniegts kā priekšlikums un par to nepieciešams
balsot.
Sēdes vadītāja noraida iebildumus.
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr. 5462 008 0113, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, konstatējot, ka
2015.gada 10.decembrī, 2016.gada 10.martā un 2016.gada 9.jūnijā rīkotās izsoles uzskatāmas
par nenotikušām, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes
2015.gada 28.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 18, 6.§, 5.p.) „Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 26.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 2.§, 71.p.), Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda
Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – 4 (Madars Lasmanis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – 1 (Aija Tračuma); NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5462 008 0113, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības 9,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0069, pārdodot to
atklātā 4.atkārtotajā izsolē. Izsoles sākumcena 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro,
00 centi).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5462 008 0113, atkārtotās izsoles noteikumus.
3. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
8§
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē
(1)Bērzonītes, Glūdas pagasts; 2)Laumītes, Līvbērzes pagasts; 3)Pakaviņi, Glūdas pagasts)
(Aigars Strupulis)
8.1.
1) Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Bērzonītes”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5452 006 0190, konstatēts:
2) nekustamais īpašums „Bērzonītes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5452 006 0190, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0190 - 0,86 ha platībā, 05.05.2016. ir
reģistrēts Glūdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000555416 uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
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aprites komisijas 2016.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.9, 1.§), 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 – 12 (Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Kārlis
Rimša, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova);
NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Bērzonītes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra
Nr.5452 006 0190), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0190, pārdodot to atklātā
izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
8.2.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Laumītes”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5462 009 0155), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Laumītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv
no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5462 009 0087 - 2,14 ha platībā ir reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000559631 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes vienības daļa 1,1 ha platībā ir iznomāta līdz 31.12.2016;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10), 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 – 12 (Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Kārlis
Rimša, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova);
NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Laumītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5462 009 0155), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 009 0087 - 2,14 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
8.3.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pakaviņi”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 004 0449), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Pakaviņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5452 004 0361 - 2,01 ha platībā ir reģistrēts Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000559790 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2016;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10), 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 – 12 (Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Kārlis
Rimša, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova);
NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Pakaviņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 004 0449), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0361 - 2,01 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
9§
Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē
(Ozolēni, Glūdas pagasts)
(Aigars Strupulis, Kārlis Rimša)
Sēdes vadītāja informē par saņemto deputāta Kārļa Rimšas priekšlikumu: “Ņemot vērā, ka
iepriekšsējā izsolē izsoles noteikumos nebija prasība izvietot informāciju pie īpašuma, aicinu
noteikt izsoles sākuma cenu ne zemāku par kadastrālo vērtību”.
DEBATES:
Kārlis Rimša uzskata, ka novads tīšām izsaimnieko novada kopīpašumus un atkārtoti aicina
informāciju par īpašuma pārdošanu izvietot atbilstoši likumā noteiktajai kārtībā.
Deputāts Aigars Strupulis skaidro, ka šajā gadījumā, saskaņā ar lēmumprojektam pievienoto
dokumentu, īpašumam noteiktā izsoles sākuma cena noteikta augstāka nekā noteikta
kadastrālā vērtība.
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par deputāta Kārļa Rimšas iesniegto priekšlikumu:
“Ņemot vērā, ka iepriekšsējā izsolē izsoles noteikumos nebija prasība izvietot informāciju pie
īpašuma, aicinu noteikt izsoles sākuma cenu ne zemāku par kadastrālo vērtību”.
Deputāti balso par Kārļa Rimšas priekšlikumu.
Atklāti balsojot PAR – 5 (Madars Lasmanis, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša,
Irina Dolgova) PRET – 10 (Oskars Cīrulis, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda
Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj: noraidīt iesniegto priekšlikumu.
Deputāte Lilita Leoho informē, ka ir kļūdījusies elektroniskajā balsojumā un balsojumā balso
“PRET”.
Sēdes vadītāja aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces I.Vītolas
2016.gada 12.augusta rīkojumu Nr. JNP/3-2/16/151 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”
nekustamā īpašuma „Ozolēni” ar kadastra Nr. 5452 007 0038, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 4,26 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0120, rīkotā izsole uzskatāma par nenotikušu, jo
nebija reģistrējies neviens dalībnieks.
Izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
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 25.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.20, 7.§)
“Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9,
2.§, 70.p.), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Inta Savicka, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova,
Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 3 (Madars Lasmanis, Kārlis Rimša, Oskars
Cīrulis); ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Aija Tračuma); NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Ozolēni”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5452 007 0038, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 4,26 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5452 007 0120, pārdodot to atklātā 2.atkārtotajā izsolē. Izsoles sākumcena
23760,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ozolēni” ar kadastra Nr.5452 007 0038 atkārtotās
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Deputāts Kārlis Rimša informē, ka viņam vēl joprojām nav informācijas par īpašuma
kadastrālo vērtību.

10§
Par grozījumiem Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā
(Aigars Strupulis, Edgars Turks)
Deputāts Aigars Strupulis informē, ka ir pievienots komisijas nolikums.
DEBATES:
Deputāts Edgars Turks iebilst, ka lēmumprojektam pievienots Jelgavas pilsētas, Jelgavas
novada un Ozolnieku novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas nolikums, kas nav
piemērojams Ārkārtas situāciju komisijai.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 61.pantu,
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2 “Jelgavas novada
pašvaldības nolikums”11.5.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Modris
Jansons, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 1 (Madars Lasmanis);
ATTURAS – 4 (Edgars Turks, Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, ); NEPIEDALĀS
– nav nolemj:
Apstiprināt Ārkārtas situāciju komisiju šādā sastāvā:
1.Komisijas priekšsēdētājs: Ziedonis Caune, domes priekšsēdētājs;
2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ivars Romānovs, izpilddirektors;
3.Komisijas locekļi:
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3.1. Valdis Buividaitis, izpilddirektora vietnieks;
3.2. Haralds Dauginovičs, Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
3.3. Modris Žeivots, Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
3.4. Edgars Jumītis, Īpašumu pārvaldes ceļu būvinženieris;
3.5. Inita Babrāne, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības
nodaļas vadītāja;
3.6. Komisijas sekretārs: Pēteris Čepulis, darba aizsardzības un ugunsdrošības
speciālists.
11§
Par apkures tarifu apstiprināšanu
(Aigars Strupulis)
Izskatot Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas,
Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku pagasta pārvaldes un Lielplatones
internātpamatskolas aprēķinātos apkures tarifus 2016./2017.gada apkures sezonai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „d” apakšpunktu,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks,
Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 1
(Oskars Cīrulis); ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Apstiprināt apkures tarifus 2016./2017.gada apkures sezonai EUR/MWh, (EUR/m2)
bez PVN:

Nr.p.k. Ēka, iestādes adrese

5.
6.

Saieta nams, Lietuvas iela-42, Eleja, Elejas
pagasts
Elejas vidusskola , Lietuvas iela -34, Eleja,
Elejas pagasts
Elejas vidusskola, Meža prospekts -5, Eleja,
Elejas pagasts
Pagasta pārvalde, Dārza iela -5, Eleja, Elejas
pagasts
Multifunkcionālais jauniešu centrs , Lietuvas
iela -49, Eleja, Elejas pagasts
Skolas iela 1, Nākotne, Glūdas pagasts

7.

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts

8.

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts

9.

Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pagasts
Svētes pamatskolas Glūdas filiāle, Glūdas
pagasts
IKSC „Līdumi” filiāle „Jaunlīdumi”, Dzirnieki,
Jaunsvirlaukas pagasts
IKSC „Līdumi” filiāle „Kraujas”, Svirlaukas
iela 22, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts

1.
2.
3.
4.

10.
11.
12.

Izcenojums (bez PVN)
EUR/MWh EUR/m2
61.11

0.76

93.28

1.69

56.46

1.32

58.59

1.52

59.69

1.59

50.28
54.57

1.26
0.89

53.04

1.02

30.59

0.99

269.34

1.24

78.92

0.60

73.79

0.94
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13.
14.

15.

Pagasta pārvaldes ēka, Lielupes iela 5, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pagasts
Staļģenes vidusskola, Skolas iela 2, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pagasts
Lielplatones muiža,

17.

Lielplatones pagasts
Lielplatones internātpamatskola/ skolai
Lielplatones pagasts
Lielplatones internātpamatskola/ iedzīvotājiem
Lielplatones pagasts

18.

Aizupes pamatskola, Līvbērzes pagasts

20.

"Vārpa", Līvbērzes pagasts

21.

Ēka "Vārpas", Sesavas pagasts

22.

Sesavas pamatskola, Sesavas pagasts

23.

Sesavas tautas nams, Sesavas pagasts

24.
25.

Sesavas pagasta pārvaldes ēka, Sesavas pagasts
Valgundes pagasta pārvaldes ēkas un IKSC
''Avoti'', Valgundes pagasts

26.

Ēka „Ārsta māja”, Valgundes pagasts

27.

Vilces pamatskola, Vilces pagasts

28.

31.

Vircavas vidusskola, Vircavas pagasts
Zaļenieku kultūras nams, izglītības centrs,
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku pagasta pārvaldes ēka „Pagastmāja”
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku komerciālā un amatniecības
vidusskola

32.

Svētes pamatskola

33.

Jēkabnieku kultūras nams

34.

Svētes pagasta pārvaldes ēka

35.

Lielvircavas skola

36.

Platones skola

37.

Platones pagasta pārvalde

16.

29.
30.

75.97

0.94

50.77

0.45

44.70

1.92

34.16

0.85

34.16

1.18

46.00

1.66

87.50

1.48

43.14

1.85

43.14

1.85

43.14

1.85

43.14

1.85

47.98

1.65

89.34

2.08

48.27

1.20

50.10

1.26

61.62

1.11

75.13

1.22

46.60

1.33

57.11

1.26

164.46

0.73

160.73

3.98

34.15

1.74

35.00

1.86

35.39

2.21
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12§
Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz Nolikuma „Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem” 2.punktu
un 3. punktu, Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 17.10.2016. sēdes
protokolu Nr.1, Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības
28.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne,
Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1.

2.

Ar Jelgavas novada pašvaldības Goda Diplomu apbalvot:
-

IRMU SĒRMŪKSLI, Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas direktori, par
nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā;

-

ULDI CAUNI, z/s “Ivulla” īpašnieku, par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Jelgavas novadā,

-

MĀRTIŅU ARNĪTI, SIA “FITO-AL” vecāko padomnieku, SIA “FITO AGRO”
valdes priekšsēdētāju, par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Jelgavas
novadā.

Ar Jelgavas novada pašvaldības Atzinības rakstu apbalvot:
-

LEONĪDU KOINDŽI-OGLI, bijušo Elejas pagasta pārvaldes vadītāju, par nozīmīgu
ieguldījumu Elejas pagasta un Jelgavas novada attīstībā;

-

VELTU VILCIŅU, Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēkas vadītāju, par nozīmīgu
ieguldījumu kultūras attīstībā, tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā, iedzīvotāju
informacionālajā apkalpošanā;

-

OSKARU KARLU, Kalnciema vidusskolas valsts aizsardzības mācības klases
instruktoru, par lielo ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā, jaunu
instruktoru piesaistē, jaunsardzes kustības attīstībā Jelgavas novadā;

-

SARMĪTI SUSTRUPI, Vircavas pagasta amatierteātra vadītāju, par profesionālu
ieguldījumu Vircavas pagasta kultūras dzīves uzturēšanā, popularizēšanā un
pilnveidošanā;

-

ALEKSANDRU STEPANOVU, Kalnciema Kristus Karaļa Romas katoļu baznīcas
prāvestu, par nozīmīgu ieguldījumu Kalnciema iedzīvotāju, Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centra klientu garīgajā aprūpē.

3.
Ar Jelgavas novada pašvaldības Goda Diplomu apbalvotajām personām piešķirt naudas
balvu 300 EUR (trīs simti euro), apmērā, ar Atzinības rakstu apbalvotajām personām 200
EUR (divi simti euro) apmērā.
4. Kontroli par lēmuma 3.punkta izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
13 §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi”
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(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Lauku atbalsta dienesta 2016.gada 28.septembra lēmumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu un biedrības “Iepazīsim sevi” 2016.gada 6.oktobra Līdzfinansējuma
pieprasījumu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne,
Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu 339,41 EUR (trīs simti trīsdesmit deviņi euro, 41 cents)
apmērā biedrībai “Iepazīsim sevi” projekta „Tinam prasmes kamolā – sabiedrisko aktivitāšu
veicināšana Jelgavas novadā” realizācijai. Projekta kopējās izmaksas 3394,09 (trīs tūkstoši
trīs simti deviņdesmit četri euro, 9 centi).
1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
14 §
Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10.pantu un Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi” 140.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda
Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris
Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. apstiprināt Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu,
2. lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
15 §
Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksu
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta ‘g’
apakšpunktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne,
Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Apstiprināt maksu par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
pakalpojumiem (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

16§
Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu
(Inta Savicka)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un Jelgavas novada
pašvaldības profesionālās stipendijas konkursa komisijas lēmumu (Stipendijas konkursa
komisijas sēde, 2016. gada 10. oktobris, protokols Nr.1.), Jelgavas novada dome atklāti
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balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars
Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Piešķirt Alisei Bauzei, p.k. ***, stipendiju, apgūstot profesionālās augstākās izglītības
programmu “Sociālais darbinieks” Liepājas Universitātē. Nosakot stipendijas apmēru 117
EUR (viens simts septiņpadsmit eiro un 00 centi) mēnesī.
Uzdot Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram pašvaldības vārdā noslēgt stipendijas
līgumu ar Alisi Bauzi.
17§
Par Ingus Zālīša iecelšanu Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amatā
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis
Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars
Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Iecelt Ingu Zālīti (dzimis ***, dzīvo ***) Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amatā
2016.gada 7.novembrī.
18§
Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra lēmumā “Par īres
maksu atsavināmajiem dzīvokļiem” (protokols Nr.21, 30.§)
(Aigars Strupulis)
Izvērtējot Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmuma (protokols Nr.21,
30.§) “Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem” izpildi, konstatēts, ka dzīvokļu atsavinātāji
pēc pirkuma līguma noslēgšanas kavējas ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Lai mudinātu pircējus nostiprināt īpašuma tiesības uz nopirkto īpašumu zemesgrāmatā,
pamatojoties uz likuma ‘Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova); NEPIEDALĀS – nav nolemj:
Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā (protokols
Nr.21, 30.§) “Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem”, izsakot lemjošās daļas 3.punktu
šādā redakcijā:
“3. Ja dzīvokļa atsavināšanas iesnieguma iesniedzējs nenostiprina zemesgrāmatā īpašuma
tiesības uz nopirkto dzīvokli 4 mēnešu laikā no Jelgavas novada domes lēmuma par dzīvokļa
atsavināšanu par nosacīto cenu pieņemšanas dienas, un ja nokavējumā nav vainojamas
pašvaldības vai valsts institūcijas, pārrēķināt iesniedzējam īres maksu saskaņā ar Jelgavas
novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.10, 14.§) “Par īres maksas
noteikšanu” par laika posmu no 2016.gada 1.janvāra līdz dienai, kad dzīvoklis tiek nostiprināts
zemesgrāmatā uz iesnieguma iesniedzēja vārda”.
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19§
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē
(1)Dumpenieki, 2)Atmatas, Lielplatones pagasts)
(Aigars Strupulis)
19.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Dumpenieki” ar kadastra Nr. 5460 001 0313,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 4,58 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0114 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 2016.gada 28.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14,
6.§6.3.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra lēmumu
(protokols Nr.10), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova); NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Dumpenieki”, Lielplatones pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5460 001 0313, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 4,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0313, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 25 900 EUR (divdesmit pieci tūkstoši deviņi
simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dumpenieki” ar kadastra Nr5460 001 0313
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
19.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Atmatas” ar kadastra Nr. 5460 002 0019, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 6,72 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5460 002 0106 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 2016.gada 28.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14,
6.§6.2.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra lēmumu
(protokols Nr.10), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova); NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Atmatas”, Lielplatones pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5460 002 0106, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 6,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0106, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 34 700 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi
simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atmatas” ar kadastra Nr5460 002 0019
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
20§
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Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(Aigars Strupulis)
Izskatot Ļ.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
14.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/16/94-M, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 112,9 m² platībā “Deguļi”-1, Zaļenieku pagastā atsavināšanu
un 2016.gada 17.oktobra Zaļenieku pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ZAL/319.1/16/1386-M 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 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§34.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.septembra protokolu Nr.8,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte
Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ļ.M., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1100,00 EUR (viens
tūkstotisviens simts euro) dzīvokli 112,9 m2 platībā un kopīpašuma 1129/3087
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 01 0064 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, adrese: “Deguļi”-1, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 110 EUR (viens simts desmit euro) apmērā no pirkuma summas
pircējs samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
21§
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(1) Draudzības 12-50, 2)Draudzības 8-44, 3) Stadiona 4-15, 4)Lielupes 19-75, 5) Draudzības
7-29, Kalnciema pagasts; 6) Ziedkalnes 2-12, Vilces pagasts)
(Daiga Branta)
21.1.
Izskatot M.P., deklarētā dzīvesvietas adrese: *** 2016.gada 22.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/224-P, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
55,6 m² platībā Draudzības iela 12-50, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un
2016.gada 12.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1401-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§24.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma,
Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte
Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova) nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot M.P., par nosacīto cenu – 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts
euro, 00 centi) dzīvokli 55,6 m2 platībā un kopīpašuma 538/68712 domājamās daļas
no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 5411 001 0011 001 un 5411 001 0011 002, un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0011, adrese: Draudzības iela 12-50,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
21.2.
Izskatot I.T., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 22.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/222-T, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
45,5 m² platībā Draudzības iela 8-44, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot
vērā 2016.gada 20.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu, un 2016.gada 12.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar
Nr. KAL/3-19.2/16/1402-T 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, 36.panta trešo daļu,
45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols
Nr.3,9.§22.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra
protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.T., par nosacīto cenu – 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 45,5 m2 platībā un kopīpašuma 455/62017 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-44, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
21.3.
Izskatot M.D., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 7.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/50-D, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
40,5 m² platībā Stadiona iela 4-15, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2016.gada 4.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu un 2016.gada 18.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar
Nr. KAL/3-19.2/16/1436-D 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, 36.panta trešo daļu,
45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols
Nr.1,16.§2.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra
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protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija
Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot M.D., par nosacīto cenu – 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti
euro) dzīvokli 40,5 m2 platībā un kopīpašuma 405/4223 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0069 001 un zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 5411 001 0069 un 5411 001 0071, adrese: Stadiona iela 4-15,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
21.4.
Izskatot J.T., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 1.aprīļa iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/577-T, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
54,0 m² platībā Lielupes iela 19-7, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada
17.oktobrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1425-T
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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5,2.§2.4..p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.T., par nosacīto cenu – 1900,- EUR (viens tūkstotis deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 54,0 m2 platībā un kopīpašuma 540/8115 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0017 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0017, adrese: Lielupes iela 19-7, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
21.5.
Izskatot O.B., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 22.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/225-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
40 m² platībā Draudzības iela 7-29, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada
19.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1441-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
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domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§25.p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris
Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot O.B., par nosacīto cenu – 2300,- EUR (divi tūkstoši trīs simti
euro, 00 centi) dzīvokli 40 m2 platībā un kopīpašuma 400/17304 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0022, adrese: Draudzības iela 7-29, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
21.6.
Izskatot I.J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Vilces pagasta pārvaldē ar Nr.VIL/3-19.1/16/151 -J par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 70,9 m² platībā “Ziedkalnes 2”-12, Vilces pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un 2016. gada 19. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.1/16/1398–J 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 26. septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne,
Aija Tračuma, Edgars Turks, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova)
nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot I.J. par nosacīto cenu – EUR 1200,- (viens tūkstotis divi simti
euro ) dzīvokli 70,9 m2 platībā, kopīpašuma 674/9163 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0029 014 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5490 002 0074 “Ziedkalnes 2”-12, Vilces pagasts Jelgavas
novads.
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 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

22§
Par Ināras Eliņas apstiprināšanu par Aizupes pamatskolas direktora pienākumu
izpildītāju
(Ginta Avotiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Z.Langes
iesniegumu un I.Eliņas iesniegumu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda
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Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Irina Dolgova, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja
Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav;
NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
Apstiprināt Ināru Eliņu par Aizupes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju
ar 2016.gada 10.novembri uz direktores Zanes Langes ilgstošas prombūtnes laiku.
23§
Par nedzīvojamo telpu nomu
(Solveiga Arnīte)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu 21.panta 14.punkta “b”
apakšpunktu un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.590 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” 43.3.punktu un
Kristīnes Ozoliņas 2016.gada 19.oktobra iesniegumu Nr. JAU/3-19.2/16/450-0, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 15 (Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Kārlis
Rimša, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Edgars Turks, Irina
Dolgova, Modris Jansons, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
1. Izsniegt piekrišanu jauna komersanta (*** juridiskās adreses reģistrācijai ***. *** tiek
dibināts, lai attīstītu cūku pupu kraukšķu „Pupuchi” ražošanu, kas šobrīd tiek veidota
***.
2. Viena mēneša laikā pēc *** reģistrēšanas Latvijas Republikas komercreģistrā iznomāt
*** nedzīvojamās telpas 44,1m2 platībā pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunlīdumi”
(adrese: ***) (Pielikums Nr.1 telpu plāns), vienlaicīgi laužot ar saimnieciskās darbības
veicēju K.O. (reģistrācijas kods ***, adrese: ***) 2016.gada 3.oktobrī noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. JAU/5-34.3/16/7.
Noteikt Telpu nomas maksu 1,11 EUR (viens euro, 11 centi), bez pievienotās vērtības
nodokļa mēnesī par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru (Pielikums Nr. 2). Noteikt
telpu nomas termiņu – deviņi gadi.
3. Telpu izmantošanas mērķis: projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, iesniedzot
kopprojektu - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, to realizēšana tirgū un
kvalitatīva darba apstākļu radīšana, ražošanas procesā nodrošinot darba vietas sociālai
atstumtības riskam pakļautai cilvēku grupai - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
pirmspensijas vecuma cilvēkiem, u.c. Projekta apstiprināšanas gadījumā telpu apjoms
un telpu nomas maksa var tikt pārskatīta.
4. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt vienošanos par noslēgtā telpu
nomas līguma laušanu ar K.O. un nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar ***.
Sēdes vadītāja aicina izpilddirektoru sniegt ziņojumu.
Izpilddirektors Ivars Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums pielikumā).
Jautājumu izpilddirektoram uzdod:
Deputāte Irina Dolgova informē, ka apsekojot Platones pagasta izglītības iestādes
konstatējusi, ka pirmskolas iestādei nav aprīkots bērnu rotaļu laukums. Deputāte interesējas
kad un vai ir plānots uzlabot situāciju.
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Izpilddirektors skaidro, ka labiekārtošanas projekti novadā tiek realizēti saskaņā ar investīciju
plānā noteiktajām prioritātēm. Investīciju plānu izstrādā jomu vadītāji sadarbībā ar pagasta
pārvaldes vadītājiem.
Vladislavs Pogožeļskis skaidro, ka šai pirmskolas iestādei ir izstrādāts tehniskais projekts un
teritorijas labiekārtošana tiks veikta kompleksi. Atsevišķi šo laukumu nevarēja labiekārtot, jo
tur ir problēmas ar drenāžu un lietus ūdeņu novadīšanu.
Deputāts Madars Lasmanis interesējas kāpēc tik nevienlīdzīgi tiek sadalīts finansējums starp
pagastiem. Jaunsvirlaukas pagastam ir vislielākais budžets tai skaitā arī atalgojums.
Izpilddirektors skaidro, ka Jaunsvirlaukas pagastā ir vislielākais pašdarbnieku kolektīvu
skaits.
Deputāts Madars Lasmanis interesējas vai tiešām Jaunsvirlaukas pagastā ir trīs reizes vairāk
pašdarbības kolektīvu nekā kādā citā pagastā?
Solveiga Arnīte apstiprina.
Sanita Bethere skaidro, ka Jaunsvirlaukas pagastā papildus bija nepieciešami arī lielāki
investīciju ieguldījumi, kas arī izskaidro šādus skaitļus.

Sēde slēgta plkst.16:27
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja
2016.gada 28.oktobris

Protokolēja

I.Vītola

Dace Gražule
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