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Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Valdis Buividaitis, Laila Čima, Sandra Kālvāne, Aldis
Jēgeris, Dzintars Lagzdiņš, Dace Kaņepone, Enija Kreicberga-Kapša, Dace Gražule, Aivars
Kokins, Aleksandrs Zelenkevičs, Māris Žoids, Andris Ziemelis, Dainis Keidāns, Māris
Žeivots, Armands Fridrihsons, Edgars Grīnofs, Ruta Medne, Haralds Dauginovičs, Vladislavs
Pogožeļskis, Leonīds Koindži-Ogli, Rita Borščevska, Ojārs Briedis, Līga Rozenbaha,
Vladislavs Beitāns, Kristīne Beitāne, Dace Ozola, Beāta Cirmane, Silvija Stikliņa, Anda

Duge, Anda Strautniece, Vaiva Laimīte, Ilze Āna, Līga Lonerte, Anita Liekna, Aigars
Krastiņš, Ginta Avotiņa, Ilze Brakmane, Olga Rudaka, Aija Udalova.
Sēdē piedalās Raitis Supe (laikraksts “Jelgavas Novada Ziņas”).
Sēdes vadītājs informē par darba kārtību ar pieciem papildus jautājumiem
apstiprināt darba kārtību.

un rosina

Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Aija Tračuma, Anita Klupša,
Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: sēdes vadītāja priekšlikumu
atbalstīt.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā 1.redakcijas apspriešanu
2. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (LKS Krastiņi, Vircavas p.)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Jaunērgļi-1, Valgundes p.;
2.Atmodas-12; 3.Atmodas-7, Lielplatones p.; 4. Rammas-4; 5. Jaunspurģi-4; 6.Kastaņi-12,
Zaļenieku p.; 7.Dārza 16-6; 8.Jaunā Zizma 1-3, Elejas p.; 9.Ziedkalnes 2-8, Vilces p.;
10.Sidrabītes–5, Lielplatones p.; 11.Lielupes 12-9; 12.Lielupes 12-11; 13.Lielupes 12-3;
14.Lielupes 12-6, Jaunsvirlaukas p.; 15.Jelgavas 18-4; 16.Draudzības 4-3; 17.Draudzības 1129; 18.Draudzzības 4-20; 19.Draudzības 8-17; 20.Draudzības 12a-102; 21.Jaunības 1-79;
22.Draudzības 6-78; 23.Lielupes 13-6, Kalnciema p.; 24.Lielvircavas 7-1, Platones p.;
25.Lielupes 19-12; 26.lielupes 23-7, Kalnciema p.; 27.Draudzības 6-5, Kalnciema p.; 28.
Atmodas-5, Lielplatones p.); 29. Griezes-6, Līvbērzes p.; 30.Parka 8-16, Elejas p.; 31.Dzērves
6, Glūdas p.; 32.Atvari 6; 33.Atvari 7; 34.Deguļi-1, Zaļenieku p.; 35.Jaunā skola-1,
Valgundes p.; 36.Lielupes 12-15, Jaunsvirlaukas p.; 37.Bērzu 3-7; 38.Bērzu 3-13, Līvbērzes
p.; 39.Annuži-4, Zaļenieku p.; 40.Bauskas 5-3, Elejas p.; 41.Draudzības 12A-106;
42.Draudzības 7-28, Kalnciema p.; 43.Vālodzes 8, Vilces p.)
4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Bārbeles-14, Vilces p.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielsvētes 12,
Svētes p.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu (Ņesterovu pļavas, Līvbērzes p.)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 187,
Kalnciema p.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Kaķīši, Sesavas p.; 2. Baņu zeme,
Līvbērzes p.)
9. Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas atsavināšanu”
(protokols Nr.7 10.§ 11.p.)
10. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par
Jelgavas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības vienības sociālās
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atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.16 32.§)
11. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 27.augusta lēmumā “Par
prioritāro jomu un profesiju noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības ilgtermiņa
strukturētās attīstības veicināšanai” (protokols Nr.10 19.§)
12. Par Jelgavas
apstiprināšanu

novada

pašvaldības

2015.gada

budžeta

izpildes

pārskata

13. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam” apstiprināšanu
14. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam”
Investīciju plāna 2016. – 2017.gadam apstiprināšanu

aktualizētā

15. Par pirkuma maksas apstiprināšanu (Jaunie Braņķi-1, Lielplatones p.)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
16. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Draudzības 12A-104;
2.Stadiona 4-15; 3.Lielupes 13-5, Kalnciema p.; 4.pagastmāja-4; 5.pagastmāja-3;
6.Ziedkalnes 2-12, Vilces p.; 7.Silvas-2; 8.Bērzu 1-15; 9.Jelgavas 4A-40, Līvbērzes p.;
10.Lielvircavas 7-4, Platones p.; 11.Lielupes 19-8, Kalnciema p.; 12.Milleri 4-1; 13.Strauti-6;
14.Milleri 3-6, Zaļenieku p.; 15.Lielupes 12-17, Jaunsvirlaukas p.; 16.Dobuļi-3, Vircavas p.;
17.Draudzības 6-57, Kalnciema p.; 18.Parka 7-17, Svētes p.; 19.Bērzu 8-16, Sesavas p;
20.Dzelzceļa ēka 1A-3, Glūdas p.; 21.Gaismas 1-8; 22.Parka 2-2; 23.Parka 24-8, Elejas p.;
24.Draudzības 12A-104, Kalnciema p.; 25.Loka 9-17, Jaunsvirlaukas p.)
17. Par grozījumu 2014.gada 28.maija lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai” (protokols Nr.6 23.§)
18. Par grozījumu 2015.gada 29.decembra lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai “Iepazīsim sevi”” (protokols Nr.21 25.§)
19. Par grozījumu 2014.gada 28.maija lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai” (protokols Nr.6 23.§)
20. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu (Svētes p.)

Ivars Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums pielikumā).
Jautājumus ziņotājam uzdod:
Deputāts Kārlis Rimša uzdod jautājumu par to, vai pašvaldības pārstāvji piedalīsies Iepirkumu
komisijas sēdē, kas notiks šī gada 5.februārī (juridisko pakalpojumu iepirkuma sakarā).
Ivars Romānovs atbild, ka, saskaņā ar Iepirkumu komisijas nolikumu, komisijas darbā ir
tiesības pieaicināt ekspertus.
Deputāta Kārļa Rimšas komentārs: Nav loģiski nepiedalīties; Aigaram Strupulim vajag
piedalīties, lai redzētu, kā strādā pieaicinātie eksperti.
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Plkst.15:20 ienāk deputāte Nataļja Hohlova.
1. §
Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā 1.redakcijas apspriešanu
(Aigars Strupulis, Kārlis Rimša, Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628.
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot izstrādāto lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pirmo redakciju sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
2. Sabiedriskā apspriešanas termiņu noteikt no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 4.
martam.
3. Organizēt lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pirmās redakcijas sabiedriskās
apspriešanas sanāksmi 2016.gada 19.februārī plkst 13.00 Elejas saieta namā, Lietuvas
ielā 42, Elejas pagastā.
4. Publicēt paziņojumu par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pirmās redakcijas
sabiedrisko apspriešanu Telpiskās attīstības plānošanas sistēmā TAPIS, pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Jelgavas novada ziņas”, ievietot pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv
2. §
Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (LKS Krastiņi, Vircavas p.)
(Aigars Strupulis)
Izskatot I. K., personas kods ***, 2015.gada 29.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts
Vircavas pagasta pārvaldē Nr.VIR/3-19.1/15/1622-K, par ceļa servitūta līguma noslēgšanu
par labu nekustamajam īpašumam „Puļķīši”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā uz
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības kooperatīvs “Krastiņi””,
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Nekustamais īpašums „Puļķīši”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5492 005 0027, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0027
20,4ha platībā un ir reģistrēts zemesgrāmatā uz I. K. vārda. Īpašumam nav
nodrošināta piekļuve.
2. Nekustamais īpašums „Lauksaimniecības kooperatīvs “Krastiņi””, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 5492 005 0062 sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0062 2,0ha platībā un ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda. Par zemes vienību ar bijušo zemes lietotāju Jelgavas rajona
lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību “Krastiņi” 2012.gada 17.septembrī noslēgts
Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.39.
Pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 6.1 pantu , Civillikuma 1132., 1141., 1156.,
1231., 1232.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1.

2.
3.
4.

Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Lauksaimniecības kooperatīvs “Krastiņi”’ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
5492 005 0062 saskaņā ar pievienoto pielikumu par labu nekustamā īpašuma
„Puļķīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0027.
Apstiprināt ceļa servitūta līgumu.
Nodibinot servitūtu kalpojošam īpašumam valdošā īpašuma labā, tas paliek spēkā un ir
saistošs arī kalpojošā īpašuma lietotājiem – nomniekiem vai īrniekiem.
Lēmumu nosūtīt adresātam un nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības kooperatīvs
“Krastiņi”” nomniekam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Jaunērgļi-1, Valgundes p.;
2.Atmodas-12; 3.Atmodas-7, Lielplatones p.; 4. Rammas-4; 5. Jaunspurģi-4; 6.Kastaņi-12,
Zaļenieku p.; 7.Dārza 16-6; 8.Jaunā Zizma 1-3, Elejas p.; 9.Ziedkalnes 2-8, Vilces p.;
10.Sidrabītes–5, Lielplatones p.; 11.Lielupes 12-9; 12.Lielupes 12-11; 13.Lielupes 12-3;
14.Lielupes 12-6, Jaunsvirlaukas p.; 15.Jelgavas 18-4; 16.Draudzības 4-3; 17.Draudzības 1129; 18.Draudzzības 4-20; 19.Draudzības 8-17; 20.Draudzības 12a-102; 21.Jaunības 1-79;
22.Draudzības 6-78; 23.Lielupes 13-6, Kalnciema p.; 24.Lielvircavas 7-1, Platones p.;
25.Lielupes 19-12; 26.lielupes 23-7, Kalnciema p.; 27.Draudzības 6-5, Kalnciema p.; 28.
Atmodas-5, Lielplatones p.); 29. Griezes-6, Līvbērzes p.; 30.Parka 8-16, Elejas p.; 31.Dzērves
6, Glūdas p.; 32.Atvari 6; 33.Atvari 7; 34.Deguļi-1, Zaļenieku p.; 35.Jaunā skola-1,
Valgundes p.; 36.Lielupes 12-15, Jaunsvirlaukas p.; 37.Bērzu 3-7; 38.Bērzu 3-13, Līvbērzes
p.; 39.Annuži-4, Zaļenieku p.; 40.Bauskas 5-3, Elejas p.; 41.Draudzības 12A-106;
42.Draudzības 7-28, Kalnciema p.; 43.Vālodzes 8, Vilces p.)
(Ilze Vītola)
1.
Izskatot M. G. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
23.decembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1888-G, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli „Jaunērgļi”-1, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Jaunērgļi”-1,
Valgundes pagastā ar kopējo platību 31,5 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. G. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
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Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Jaunērgļi”-1, Valgundes pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 31,5 m² un kopīpašuma 315/1153 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5486 011 0012 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5486 011 0012).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
„Jaunērgļi”-1, Valgundes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 31,5 m² un
kopīpašuma 315/1153 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5486 011 0012 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5486 011 0012).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
2.
Izskatot S. K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
28.decembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1893-K ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Atmodas”-12, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Atmodas”-12, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, 75,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. K.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Atmodas”-12, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 75,8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037, 739/7895
domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
3.
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Izskatot Lielplatones pagasta iedzīvotājas D. L. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Lielplatones pagasta pārvaldē 2015.gada 30.decembrī ar Nr.LIE/319.1/15/1903-J ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Atmodas”-7,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Atmodas”-7, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, 60,6 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D. L.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Atmodas”-7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
60,6 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037, 587/7895 domājamās
daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
4.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas V. K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 4.janvārī ar Nr.ZAL/3-19.1/16/7K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Rammas”-4,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Rammas”-4,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 76,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. K.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
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Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Rammas”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 76,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 007 0150 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0150 002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0150, 764/1936 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Rammas”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
76,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0150 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 007 0150 002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5496 007 0150, 764/1936 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotāja A. G. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 4.janvārī ar Nr.ZAL/3-19.1/16/9-G
ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Jaunspurģi”-4,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Jaunspurģi”-4,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 47,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. G.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Jaunspurģi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 47,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 002 0122 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 002,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 003 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122, 474/4119 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Jaunspurģi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
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47,4 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 002, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122 003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 002
0122, 474/4119 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
6.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotāja J. L. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2015.gada 28.decembrī ar Nr.ZAL/3-19.1/15/1890-L
ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Kastaņi”-12,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Kastaņi”-12,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 67,7 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. L.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Kastaņi”-12, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 67,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0298 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0298, 677/13909 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Kastaņi”-12, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 67,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0298 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0298,
677/13909 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
7.
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Izskatot L. P. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2015.gada 28.
decembrī ar Nr. ELE/3-19.1/15/1899 –P par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Dārza iela 16-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Dārza ielā 16-6, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā 72,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts L. P.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Dārza iela 16-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā 72,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0422
001) un zemes (kadastra apzīmējums 5448 006 0422) 728/11710 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Dārza iela 16-6, Eleja, Elejas pag.,
Jelgavas nov.,72,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006
0422 001) un zemes (kadastra apzīmējums 5448 006 0422) 728/11710 domājamās
daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
8.
Izskatot R. P. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 5. janvārī
ar Nr. ELE/3-19.1/16/18 –P par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli “Jaunā Zizma 1”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Jaunā Zizma 1”-3,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā 50,2 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts R. P.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
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45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Jaunā Zizma 1”-3, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā 50,2 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 002
0016 002) 502/1278 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Jaunā Zizma 1”-3, Elejas pag.,
Jelgavas nov.,50,2 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
002 0016 002) 502/1278 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
9.
Izskatot Ņ. B. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2015.gada 28.
decembrī ar Nr. VIL/3-19.1/15/1897 –B par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Ziedkalnes 2”-8, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Ziedkalnes 2”-8, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā 33,8 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Ņ. B.:
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Ziedkalnes 2”-8, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā 33,8 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002 0029
014) un zemes (kadastra apzīmējums 5490 002 0074) 338/9163 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Ziedkalnes 2”-8, Vilces pag.,
Jelgavas nov.,33,8 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002
0029 014) un zemes (kadastra apzīmējums 5490 002 0074) 338/9163 domājamās
daļas.
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Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
3.

10.
Izskatot L. T. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones
pagasta pārvaldē 2015.gada 29.decembrī ar Nr.LIE/3-19.1/15/1898-J ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Sidrabītes”-5, Lielplatones pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Sidrabītes”-5, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, 74,7 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts G. T. Pamatojoties uz 2015.gada
28.decembra vienošanos starp īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem, par dzīvokļa
īpašnieku kļūs L. T.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Sidrabītes”-5, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
74,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0038 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0038, 728/7831 domājamās
daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
11.
Izskatot P. L. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2014.gada
13.oktobrī ar Nr.JAU/3-19.1/14/1240-L, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-9, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Lielupes iela 12-9, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 52,2m², īpašuma tiesības reģistrētas
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts P. L. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
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3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu un Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 14.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar
kopējo platību 52,2m² un kopīpašuma 522/9434 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
12.
Izskatot A. A. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2014.gada
8.oktobrī ar Nr.JAU/3-19.1/14/1213-A, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-11, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Lielupes iela 12-11, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 35,6m², īpašuma tiesības reģistrētas
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts A. A. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu un Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 14.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-11, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar
kopējo platību 35,6m² un kopīpašuma 326/9434 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
13.
Izskatot A. Z. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2014.gada
10.decembrī ar Nr.JAU/3-19.1/14/1554-Z, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-3, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Lielupes iela 12-3, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 52,1 m², īpašuma tiesības reģistrētas
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts A. Z. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu un Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 14.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-3, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar
kopējo platību 52,1m² un kopīpašuma 521/9434 domājamo daļu no dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5456 010 0226).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
14.
Izskatot I. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2014.gada
8.oktobrī ar Nr.JAU/3-19.1/14/1212-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
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1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Lielupes iela 12-6, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 52,1 m², īpašuma tiesības reģistrētas
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts I. S. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu un Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 14.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-6, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar
kopējo platību 52,1m² un kopīpašuma 521/9434 domājamo daļu no dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5456 010 0226).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
15.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A. A. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 17.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1853-A ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Jelgavas ielā 18-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.4, Jelgavas ielā 18,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 64,6m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. A., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 17.decembra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs A. A.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
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balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.4, Jelgavas ielā 18, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 64,6m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010080001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010080, ar platību 3240m², 646/5897 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.4, Jelgavas ielā 18, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 64,6m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010080001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010080, ar
platību 3240m², 646/5897 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
16.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas N. R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 17.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1849-R ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 4-3, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.3, Draudzības ielā
4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 45,2m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts N. R, viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 25.augusta vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs N. R.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.3, Draudzības ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 45,2m², dzīvojamās mājas ar
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2.

3.

4.
5.

kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010014, ar platību 3200m², 452/21381 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.3, Draudzības ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 45,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010014, ar
platību 3200m², 452/21381 domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

17.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja O. P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 17.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1843-P ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 11-29, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.29, Draudzības ielā
11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 35,0m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts O. P., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 23.novembra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs O. P.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.29, Draudzības ielā 11, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 35,0m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010023001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010023, ar platību 2789m², 350/19660 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.29, Draudzības ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 35,0m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010023001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010023, ar
platību 2789m², 350/19660 domājamās daļas.
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3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
18.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas S. B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 17.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1844-B ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 4-20, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.20, Draudzības ielā
4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 26,7m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. B., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas citas
personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.20, Draudzības ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 26,7m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010014, ar platību 3200m², 267/21381 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.20, Draudzības ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 26,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010014001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010014, ar
platību 3200m², 267/21381 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
19.
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Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas L. M. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 21.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1869-M ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 8-17, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.17, Draudzības ielā
8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 62,8m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts L. M., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 17.decembra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs L. M.
3 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.17, Draudzības ielā 8, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 62,8m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010009001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010009, ar platību 7168m², 628/7168 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.17, Draudzības ielā 8, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 62,8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010009001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010009, ar
platību 7168m², 628/7168 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
20.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja J. B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 28.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1895-B ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12a-102, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.102, Draudzības ielā
12a, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 53,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. B., viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas citas personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
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viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.102, Draudzības ielā 12a, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,0m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010011, ar platību 9342m², 530/68712 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.102, Draudzības ielā 12a, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 53,0m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
530/68712 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
21.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas J. P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 4.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/8-P ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Jaunības ielā 1-79, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.79, Jaunības ielā 1,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 53,5m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. P., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 28.decembra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs J. P.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
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kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.79, Jaunības ielā 1, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,5m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010012001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010012, ar platību 5122m², 535/47177 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.79, Jaunības ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 53,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010012001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010012, ar
platību 5122m², 535/47177 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
22.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas Z. L. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 4.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/6-L ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-78, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.78, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 57,8m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Z. L., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 16.decembra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs Z. L.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.78, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 57,8m², dzīvojamās mājas ar
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2.

3.

4.
5.

kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 578/55152 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.78, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 57,8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 578/55152 domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

23.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja S. A. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 28.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1892-A ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes ielā 13-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.6, Lielupes ielā 13,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 65,9m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. A., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi dzīvoklī deklarētas divas
nepilngadīgas personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Jelgavas novada pašvaldība 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.6, Lielupes
iela 13-6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 65,9m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010020001 un zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 54110010020, ar platību 1906m², 659/6010
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.6, Lielupes iela 13-6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 65,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010020001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010020, ar
platību 1906m², 659/6010 domājamās daļas.

22

3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
24.
Izskatot Platones pagasta iedzīvotājas D. E. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldībā 2015.gada 21.decembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1866-E ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielvircavas ielā 7-1, Lielvircavā, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.1, Lielvircavas ielā
7, Lielvircavā, Lielvircavas pagastā ar kopējo platību 53,4m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D. E., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas citas
personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.1, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā,
Platones pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,4m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54700070097007 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54700070285, ar platību 1071m², 534/3512 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.1, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 53,4m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700070097007 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54700070285, ar
platību 1071m², 534/3512 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
25.
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Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas R. J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 4.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/3-J ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 19-12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.12, Lielupes ielā
ielā 19, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 73,6m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts R. J., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 22.decembra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs R. J.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.12, Lielupes ielā 19, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 73,6m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010017, ar platību 3071m², 736/8115 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.12, Lielupes ielā 19, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 73,6m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010017001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010017, ar
platību 3071m², 736/8115 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
26.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas D. M. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 6.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/23-M ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 23-7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.7, Lielupes ielā ielā
23, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 74,2m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D. M., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 4.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs D. M.
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3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.7, Lielupes ielā 23, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 74,2m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010016001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010016, ar platību 3880m², 742/7769 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.7, Lielupes ielā 23, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 74,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010016001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010016, ar
platību 3880m², 742/7769 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
27.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas I. M. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 12.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/78-M ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-5, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.5, Draudzības ielā 6,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 38,6m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. M., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī nav deklarētas citas personas.
3.Ar 2016. gada 7.janvāra dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes lēmumu (protokols Nr.1
9.§) “Par dienesta dzīvojamo telpu statusa atcelšanu( Draudzības iela 6-5, Kalnciems)”
dzīvoklim atcelts dienesta dzīvojamo telpu statuss.
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
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atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.5, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 38,6m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 386/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.5, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 38,6m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 386/55152 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
28.
Izskatot Lielplatones pagasta iedzīvotājas I. L. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Lielplatones pagasta pārvaldē 2015.gada 22.decembrī ar Nr.LIE/319.1/15/1877-J ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Atmodas”-5,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1.Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Atmodas”-5, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, 74,7 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts 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 –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Atmodas”-5, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
74,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037 001 un
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037, 728/7895 domājamās
daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
29.
Izskatot M. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
14.janvāra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Līvbērzes pagasta pārvaldē 2016.gada
15.janvārī ar Nr.LIV/3-19.1/16/119-Z, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Griezes”-6, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis “Griezes”-6, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 47,2 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. Z., personas kods ***, un viņš izteicis
vēlmi šo dzīvokli atsavināt;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Griezes”-6, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
ar kopējo platību 47,2 m² un kopīpašuma 472/2822 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 010 002 007 un palīgēkām (kadastra
apzīmējums 5462 010 002 008, 5462 010 002 009, 5462 010 002 010, 5462 010
002 011 un 5462 010 002 012).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Griezes”-6, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 47,2 m²
un kopīpašuma 472/2822 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5462 010 002 007) un palīgēkām (kadastra apzīmējums 5462 010 002
008, 5462 010 002 009, 5462 010 002 010, 5462 010 002 011 un 5462 010 002 01.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
30.
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Izskatot J. G. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 11.janvārī
ar Nr. ELE/3-19.1/16/64 –G par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Parka iela 8-16, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Parka ielā 8-16, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā 58,1 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. G.:
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Parka iela 8-16, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā 58,1 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0431
001) un zemes (kadastra apzīmējums 5448 006 0431) 581/11758 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Parka iela 8-16, Eleja, Elejas pag.,
Jelgavas nov., 58,1 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006
0431 001) un zemes (kadastra apzīmējums 5448 006 0431) 581/11758 domājamās
daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
31.
Izskatot J. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
14.janvāra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/319.1/16/106-Š, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli “Dzērves”-6, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis “Dzērves”-6, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 31,2 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. Š., personas kods ***, un viņa izteikusi
vēlmi šo dzīvokli atsavināt;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Dzērves”-6, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
ar kopējo platību 31,2 m² un kopīpašuma 312/2284 domājamās daļas no zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5452 003 1829), dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5452 003 1829 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 5452 003
1829 002 un 5452 003 1829 003).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Dzērves”-6, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 31,2 m²
un kopīpašuma 312/2284 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5452 003 1829), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5452 003
1829 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 5452 003 1829 002 un 5452 003
1829 003).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.

32.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas I. E. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2015.gada 22.oktobrī ar Nr.ZAL/319.1/15/1587-E ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Atvari”-6, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Atvari”-6, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 53,7 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. E.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
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Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Atvari”-6, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 53,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0329 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329, 5370/40180 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Atvari”-6, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 53,7
m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 001, palīgēkas ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0329, 5370/40180 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
33.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas A. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 14.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/108-S ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Atvari”-7, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Atvari”-7, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 46,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. S.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Atvari”-7, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 46,40 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0329 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329, 4640/40180 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Atvari”-7, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
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46,40 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0329, 4640/40180 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
34.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas Ļ. M. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 14.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/94-M ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Deguļi”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Deguļi”-1, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, 112,90 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Ļ. M.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Deguļi”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību 112,90 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5496 001 0064 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064,
1129/3087 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Deguļi”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību
112,90 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064, 1129/3087 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
35.
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Izskatot I. V. iesniegumu, kas reģistrēts Valgundes pagasta pārvaldē 2016.gada
15.janvārī ar Nr.VAL/3-19.1/16/121-V, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli „Jaunā skola”-1, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Jaunā skola”-1,
Valgundes pagastā ar kopējo platību 40,0 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. V. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Jaunā skola”-1, Valgundes pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 40,0 m² un kopīpašuma 400/2689 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5486 011 0019 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5486 011 0019).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Jaunā skola”-1, Valgundes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 40,0
m² un kopīpašuma 400/2689 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5486 011 0019 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
5486 011 0019).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
36.
Izskatot I. Z. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2016.gada
7.janvārī ar Nr.JAU/3-19.1/16/53-Z, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
Lielupes iela 12-15, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Lielupes iela 12-15, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 53,5 m², īpašuma tiesības reģistrētas
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts I. Z. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
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viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu un Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 14.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-15, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar
kopējo platību 53,5 m² un kopīpašuma 535/9434 domājamās daļu no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.

37.
Izskatot I. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
4.janvāra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Līvbērzes pagasta pārvaldē 2016.gada
7.janvārī ar Nr.LIV/3-19.1/16/38-P, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
Bērzu iela 3-7, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Bērzu iela 3-7, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 52,6 m²;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts I. P., personas kods ***, un viņa izteikusi
vēlmi šo dzīvokli atsavināt;
3. 2016.gada 14.janvārī ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieci kļūs I. P., personas kods ***;
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Bērzu iela 3-7, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 52,6 m² un kopīpašuma 526/9145 domājamās daļas no zemes vienības
(kadastra apzīmējums 5462 006 0252) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5462 006 0252 001).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
38.
Izskatot V. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
6.janvāra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Līvbērzes pagasta pārvaldē 2016.gada
7.janvārī ar Nr.LIV/3-19.1/16/39-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
Bērzu iela 3-13, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Bērzu iela 3-13, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 50,7 m²;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts V. K., personas kods ***, un viņa
izteikusi vēlmi šo dzīvokli atsavināt. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav
deklarētas citas personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Bērzu iela 3-13, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 50,7 m² un kopīpašuma 507/9145 domājamās daļas no zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5462 006 0252) un dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5462 006 0252 001).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
39.
Izskatot A. H. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
8.decembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1793-H ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Annuži”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
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1.Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Annuži”-4, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, platībā 33,1 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. H.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Annuži”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 33,1
m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0065 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0065, 331/2289 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.

40.
Izskatot S. P. pilnvarotās personas V. P. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta
pārvaldē 2016.gada 5. janvārī ar Nr. ELE/3-19.1/16/20 –P par ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Bauskas iela 5-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Bauskas ielā 5-3, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā 31,1 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. P.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Bauskas iela 5-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā 31,1 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0274
001) 311/17456 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Bauskas iela 5-3, Eleja, Elejas
pag., Jelgavas nov.,31,1 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0274 001) 311/17456 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
41.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja J. S. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 11.janvāra ar Nr.KAL/3-19.1/16/72-S ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12a-106, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.106, Draudzības
ielā 12a, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,2m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J. S. viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 11.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs Ņ. S.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.106, Draudzības ielā 12a, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,2m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010011, ar platību 9342m², 462/68712 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.106, Draudzības ielā 12a, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 46,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002

36

un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
462/68712 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
42.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A. Š. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 11.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/67-Š ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 7-28, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.28, Draudzības ielā
7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 42,3 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. Š., viņš ir izteicis vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 11.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs A. Š.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.28, Draudzības ielā 7, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 42,3 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010022, ar platību 2341m², 423/17304 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.28, Draudzības ielā 7, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 42,3 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010022001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010022, ar
platību 2341m², 423/17304 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
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43.
Izskatot M. R., personas kods ***, iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē
2016.gada 11. janvārī ar Nr.VIL/3-19.1/16/63-R par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piederošu dzīvokli „Vālodzes”-8, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, kas 2014. gada
4. februārī reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.385 8, konstatēts:
Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir zemesgrāmatā reģistrēts dzīvoklis
„Vālodzes”-8, Ziedkalne, Vilces pagasts ar kopējo platību 86,9 m²;
2.
Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. R.;
3.
2016.gada 11.janvārī Jelgavas novada bāriņtiesā noslēgta vienošanās (reģ. Nr.1) par
to, ka dzīvokli „Vālodzes”-8 savā īpašumā iegūs M. R.;
4.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
1.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo ;daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Vālodzes”-8, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 86,9 m², dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 001 0206 001),
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 001 0206 002) un zemesgabala
(kadastra apzīmējums 5490 001 0206) 815/13798 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu noteikt nekustamā
īpašuma nosacīto cenu.

4. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Bārbeles-14, Vilces p.)
(Ilze Vītola)
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma „Bārbeles”-14, Ziedkalnē, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0159, kas sastāv no dzīvokļa 55,8 m² platībā,
kopīpašuma 522/11098 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
5490 001 0183 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0183 (2009.gada 27. jūnijā
reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.386 14) nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Jelgavas novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 7.janvāra sēdes protokolu Nr.1,
1.§.1.10.p), pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
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Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija
Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu „Bārbeles”-14, Ziedkalne,
Vilces pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5490 900 0159, kas sastāv no
dzīvokļa 55,8 m² platībā, kopīpašuma 522/11098 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0183 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0183.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielsvētes 12, Svētes
p.)
( Ilze Vītola)
Izskatot Svētes pagasta iedzīvotāja E. V., personas kods ***, iesniegumu, kas
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada 29.decembrī ar Nr. JNP/3-19.1/15/1900-V,
par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju Lielsvētes iela 12, Svēte,
Svētes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums
Lielsvētes iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54820020426.
2. Dzīvojamā māja Lielsvētes iela 12 uz nenoteiktu termiņu ir izīrētas E. V. Pamatojoties
uz 2015.gada 29.decembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par
dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvojamās mājas īpašnieku kļūs S. V.
3. Par zemes vienību Lielsvētes iela 12 ar kadastra apzīmējumu 54820020426, 0.155ha
platībā 2012.gada 28.novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.SVE/12-3/12/31 ar
E. V. (termiņš līdz 2019.gada 31.decembrim).
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 44. panta pirmo daļu, 45.panta
trešo daļu, un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, nekustamo īpašumu „Lielsvētes iela 12”, Svēte,
Svētes pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.54820020426), sastāvošu no apbūvētas
zemes vienības 0.155 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020426 un divām ēkām
- dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820020426001 un saimniecības ēka ar
kadastra apzīmējumu 54820020426002.
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2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
īpašuma novērtēšanu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
6. §
Par zemes vienības atsavināšanu (Ņesterovu pļavas, Līvbērzes p.)
(Ilze Vītola, Madars Lasmanis, Kārlis Rimša, Edgars Turks, Aigars Strupulis, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Oskars Cīrulis, Aldis Jēgeris, Dzintars Lagzdiņš)
Izskatot nekustamā īpašuma „Ņesterovu pļavas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
(turpmāk - Īpašums), kadastra Nr.5462 005 0056, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
25,59 ha platībā, dokumentus konstatēts :
1) Jelgavas novada pašvaldība, izvērtējot Īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, 2010.gada 28.decembrī, 2011.gada 28.aprīlī un 2014.gada 10.jūlijā
rīkoja izsoles Īpašuma atsavināšanai. Izsoles uzskatāmas par nenotikušām, jo uz tām
nebija reģistrējies neviens dalībnieks.
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 2.punkts, nosaka,
ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu var lemt par citu īpašuma atsavināšanas veidu.
3) Ņemot vērā, ka Īpašums robežojas ar nekustamo īpašumu “Līvbērzes mežs” kadastra
Nr.5462 004 0018, Jelgavas novada pašvaldība 01.12.2015.gada 1.decembrī piedāvāja
AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, iegādāties Īpašumu par
Jelgavas novada domes noteikto trešās izsoles cenu 10706,00 EUR.
4) AS “Latvijas valsts meži” Jelgavas novada pašvaldību ir informējusi, ka 2016.gada
12.janvārī AS “Latvijas valsts meži” Valde ir akceptējusi Jelgavas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Ņesterovu pļavas” iegādi par Jelgavas novada domes
noteikto trešās izsoles cenu 10706,00 EUR un nosūtījusi pašvaldībai saskaņošanai
vienošanos pirms pirkuma līguma noslēgšanas projektu. Pēc priekšlīguma saskaņošanas
un abpusējās parakstīšanas jautājums par Īpašuma iegādi tiks izskatīts AS “Latvijas
valsts meži” akcionāru sapulcē. Pēc Akcionāru sapulces piekrišanas īpašuma iegādei
saņemšanas tiks kārtots pirkuma darījums.
Ņemot vērā, ka rīkotas trīs nesekmīgas izsoles īpašuma atsavināšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 172.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo daļu, 7.pantu un 32.panta
trešās daļas 2.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Edgars Turks, Oskars
Cīrulis), ATTURAS – 3 (Madars Lasmanis, Aija Tračuma, Anita Klupša), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācija Nr.40003466281, nekustamo
īpašumu "Ņesterovu pļavas", Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā kadastra Nr.5462 005
0056, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 25,59 ha platībā, par Jelgavas novada
domes noteikto trešās izsoles cenu 10706,00 EUR.
7. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 187, Kalnciema
p.)
(Ilze Vītola)
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Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas S. P., personas kods ***, 2015.gada
22.decembra iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/319.1/15/1873-P, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu „1.masīvs
187”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums
54310020204), konstatēts:
1.

2.

3.

4.
5.

Ar Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008. gada 29. septembra lēmumu „Par
zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu” (protokols Nr.11.32.17) J. P. izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirto zemes gabalu “1. masīvs 187”, kadastra
apzīmējums 5431 002 0204, zemi 0.197 ha platībā ( turpmāk - Zemes vienība).
2007.gada 10.oktobrī starp Kalnciema pilsētu ar lauku teritoriju domi un J. P. noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums par Zemes vienību; 2012.gada 2.martā J. P. miris.
(Miršanas apliecība Nr.LVAB 0799479);
2015.gada 23.novembrī mantotas tiesības izpirkt nekustamo īpašumu “1.masīva augļu
dārzs Nr.187” ar kadastra Nr.54310020204 (Zvērinātas notāres Vitas Krekles-Muižnieces
izdota mantojuma apliecība Nr.2754) .
2016.gada 11.janvārī ar mantinieci S. P. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
44.panta septīto daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta”11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu S. P. nekustamā īpašuma „1.masīva
augļu dārzs Nr.187”, kadastra Nr.54310020204, sastāvā esošo zemes vienību
0.197 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310020204.
2. Veikt kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda nekustamo īpašumu 1.masīva augļu dārzs Nr.187 ar kadastra
Nr.54310020204.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
8. §
Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Kaķīši, Sesavas p.; 2. Baņu zeme,
Līvbērzes p.)
(Ilze Vītola)
1.
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Izvērtējot nekustamā īpašuma „Kaķīši” ar kadastra Nr.5474 006 0084, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,66 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 5474 006 0071 (2014.gada 2.oktobrī reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Sesavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000537381) 2015.gada 11.augustā
notikušās izsoles rezultātā noslēgtos dokumentus, konstatēts, ka
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu (sēdes protokols
Nr.10, 6.§) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu” 2015. gada 11.
augustā notika nekustamā īpašuma „Kaķīši” ar kadastra Nr.5474 006 0084 izsole;
Izsolei bija reģistrējies viens dalībnieks, kurš nosolīja augstāko cenu un ar kuru tika
noslēgts pārdevuma pirkuma līgums;
2015.gada 27.novembrī Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības
komisija, ņemot vērā, ka Pircējs neatbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
28.panta pirmās daļas un 28.1panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajiem kritērijiem,
pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantu, un 30.1 panta otrās
daļas 1.punktu, pieņēmusi lēmumu atteikt iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Kaķīši”,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr. 5474 006 0084).
Ņemot vērā minēto, Jelgavas novada pašvaldība ir lauzusi 2015.gada 3.septembrī
noslēgto pārdevuma pirkuma līgumu Nr.JNP/5-34.9/15/97. Jelgavas novada pašvaldībai
iemaksātā pirkuma maksa tika pārskaitīta uz Pircēja norādīto kontu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un
piekto daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2015.gada 5.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – 1 (Oskars Cīrulis),
ATTURAS – 2 (Madars Lasmanis, Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt atkārtotā izsolē nekustamo īpašumu „Kaķīši”, Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5474 006 0084, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 9600,- EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kaķīši” ar kadastra Nr.5474 006 0084 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr. 5462 008 0113, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, konstatējot, ka
2015.gada 10.decembrī rīkotā izsole uzskatāma par nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens
dalībnieks (Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 14.decembra Rīkojums Nr.3-2/15/219
„Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu
un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja
Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – 1 (Oskars Cīrulis), ATTURAS – 2 (Madars
Lasmanis, Kārlis Rimša), nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā izsolē nekustamo īpašumu „Baņu zeme”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 008 0113, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 9,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0069.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 19680,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit euro,
00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5462 008 0113, atkārtotās izsoles noteikumus.
4. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9. §
Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas atsavināšanu”
(protokols Nr.7 10.§ 11.p.)
(Ilze Vītola)
Izskatot S. V. 2015.gada 21.decembra iesniegumu (reģistrācijas Nr.ELE/319.1/15/1864) par 2012.gada 6.jūlijā noslēgtā pārdevuma pirkuma līguma Nr.JNP/534.3/12/152 un 2012.gada 6.jūlijā noslēgtā Līguma par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu
grozīšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un
pašvaldību manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Oskars Cīrulis),
nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par
dzīvojamās telpas atsavināšanu” (protokols Nr.7 10.§ 11.p.):
1. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: “pirmo iemaksu 10 % apmērā no
pirkuma summas Pircējs samaksā līdz 2016.gada 1.martam.”;
2. aizstāt 2.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus: “2015.gada 31.decembrim” ar
vārdiem un skaitļiem “2016.gada 1.augustam.”
10. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par
Jelgavas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības vienības sociālās
atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.16 32.§)
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. un 67.pantu, Jelgavas novada
labklājības pārvaldes nolikuma 2.2.5. un 2.3.9.apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par
Jelgavas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības vienības sociālās atstumtības
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riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16;
32.§):
1. Papildināt ar lēmumu apstiprināto Starpinstitucionālās sadarbības vienības sociālās
atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikumu (turpmāknolikums) ar jaunu 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā: Labklājības pārvaldes
pārstāvis”, esošo 10.6.apakšpunktu turpmāk uzskatot par 10.7.apakšpunktu;
2. Izteikt nolikuma 12.punktu šādā redakcijā:
“Sadarbības vienības vadošā institūcija ir Jelgavas novada labklājības pārvalde,
kuras pārstāvis ir Sadarbības vienības vadītājs”;
3. Svītrot lēmuma 2.punktu;
4. Svītrot lēmuma 3.punktu.

11. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 27.augusta lēmumā “Par prioritāro
jomu un profesiju noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības ilgtermiņa strukturētās
attīstības veicināšanai” (protokols Nr.10 19.§)
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jelgavas
novada pašvaldības 2015.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi Jelgavas
novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada
pašvaldības nolikums””, Jelgavas novada domes 2015.gada 27.marta lēmumiem (protokols
Nr.7, 1., 2.§) Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033.gadam”, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2014.gada 27.augusta lēmumā “Par
prioritāro jomu un profesiju noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības ilgtermiņa strukturētās
attīstības veicināšanai” (protokols Nr.10, 19.§) :
1. papildināt vadlīniju sadaļas 1.punktu aiz vārda “sociālās” ar vārdiem “veselības
veicināšanas”, pirms tam liekot komatu;
2. papildināt vadlīniju sadaļas 3.punktu aiz vārda “sociālo” ar vārdiem “veselības
veicināšanas”, pirms tam liekot komatu;
3. papildināt vadlīniju sadaļas 6.punktu aiz vārda “sistēma” ar vārdiem “tajā skaitā”,
pirms tam liekot komatu;
4. papildināt lemjošās daļas 1.punktu aiz vārda “sociālo” ar vārdiem “veselības
veicināšanas”, pirms tam liekot komatu;
5. aizstāt
lemjošās daļas 2.1.apakšpunktā tekstu “Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja vietnieci A.Tračumu” ar tekstu “Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas vadītāju”;
6. aizstāt
lemjošās daļas 3.1.apakšpunktā tekstu “Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja vietnieci I.Vītolu” ar tekstu “Tautsaimniecības komitejas vadītāju”;

12. §
Par Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
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(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis,
Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova,
Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildes pārskatu.
Pielikumā:
1. Veidlapa Nr.1-PB „Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets)”.
2. Veidlapa Nr.1-SB „Pārskats par budžeta izpildi (speciālais budžets)”.
3. Veidlapa Nr.1-ZD „Pārskats par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi)”.

13. §
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”
apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
14. §
Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam” aktualizētā
Investīciju plāna 2016. – 2017.gadam apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 3.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto
metodisko dokumentu ”Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī” un Jelgavas novada attīstības programmu 2011. – 2017.gadam, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam Investīciju
plānu 2016. – 2017.gadam (pielikumā).
2. Lēmumu par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam”
aktualizētā Investīciju plāna 2016. – 2017.gadam apstiprināšanu” nosūtīt Zemgales
plānošanas reģionam.
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3. Informāciju par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam”
aktualizētā Investīciju plāna 2016. – 2017.gadam apstiprināšanu” publicēt laikrakstā
„Jelgavas novada ziņas” un mājas lapā www.jelgavasnovads.lv
15. §
Par pirkuma maksas apstiprināšanu (Jaunie Braņķi-1, Lielplatones p.)
(Ilze Vītola)
Izskatot ar dzīvokļa īpašuma „Jaunie Braņķi”-1, Lielplatones pagasts, Jelgavas
novads, kadastra Nr. 5460 900 0192, saistīto lietu un dokumentus, konstatēts:
1. Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, veicot nekustamā īpašuma „Jaunie Braņķi”-1,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads novērtējumu, ir novērtējis N. R. ieguldījumus
1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā.
2. Ar Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa atsavināšanu
izsolē” (sēdes protokols Nr.18, 2.§) nolemts atsavināt nekustamo īpašumu “Jaunie
Braņķi”-1, ar kadastra apzīmējumu 5460 900 0192, Lielplatones pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no dzīvokļa 26,7 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5460 002 0171 001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 002
0171, 267/2251 domājamām daļām un būves ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0171
002, 510/3049 domājamām daļām, pārdodot atklātā mutiskā izsolē.
3. 2015.gada 10.decembrī Lielplatones pagasta pārvaldē, “Lielplatones muiža”,
Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā notika dzīvokļa īpašuma „Jaunie
Braņķi”-1, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, izsole. Izsolei reģistrējās viens
dalībnieks: N. R., personas kods ***, kura par nekustamo īpašumu nosolījusi
visaugstāko cenu: 1700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro).
Ņemot vērā 2015.gada 10.decembrī notikušās dzīvokļa īpašuma „Jaunie Braņķi”-1,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads izsoles rezultātus un izsoles uzvarētājas N. R. veiktos
ieguldījumus minētajā izsoles objektā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Civillikuma 865., 866. un 867.pantu, 2015.gada
10.decembra izsoles protokolu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars
Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis,
Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1.

2.
3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunie Braņķi”-1, Lielplatones pagasts, Jelgavas
novads, kadastra Nr. 5460 900 0192, pārdošanas cenu N. R. 200,00 EUR (divi simti
euro) apmērā.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
16. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Draudzības 12A-104;
2.Stadiona 4-15; 3.Lielupes 13-5, Kalnciema p.; 4.pagastmāja-4; 5.pagastmāja-3;
6.Ziedkalnes 2-12, Vilces p.; 7.Silvas-2; 8.Bērzu 1-15; 9.Jelgavas 4A-40, Līvbērzes p.;
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10.Lielvircavas 7-4, Platones p.; 11.Lielupes 19-8, Kalnciema p.; 12.Milleri 4-1; 13.Strauti-6;
14.Milleri 3-6, Zaļenieku p.; 15.Lielupes 12-17, Jaunsvirlaukas p.; 16.Dobuļi-3, Vircavas p.;
17.Draudzības 6-57, Kalnciema p.; 18.Parka 7-17, Svētes p.; 19.Bērzu 8-16, Sesavas p;
20.Dzelzceļa ēka 1A-3, Glūdas p.; 21.Gaismas 1-8; 22.Parka 2-2; 23.Parka 24-8, Elejas p.;
24.Draudzības 12A-104, Kalnciema p.; 25.Loka 9-17, Jaunsvirlaukas p.)
(Vaiva Laimīte)
1.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas V. C. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 11.janvāra ar Nr.KAL/3-19.1/16/68-C ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12a-104, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.104, Draudzības
ielā 12a, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 52,9m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. C. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 11.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs V. C.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.104, Draudzības ielā 12a, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 52,9m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010011, ar platību 9342m², 529/68712 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.104, Draudzības ielā 12a, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 52,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m²,
529/68712 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
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2.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas M. D. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 7.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/50-D ierosinājums atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Stadiona iela 4-15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.15, Stadiona ielā 4,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 40,5m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. D., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 4.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs M. D.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.15, Stadiona ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 40,5 m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010069001, zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0069, ar platību 1678 m², un zemesgabala ar kadastra
apzīmējums 5411 001 0071, ar platību 635 m2, 405/4223 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.15, Stadiona ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 40,5 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010069001, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0069, ar
platību 1678 m², un zemesgabala ar kadastra apzīmējums 5411 001 0071, ar
platību 635 m2, 405/4223 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
3.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas N. J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 8.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/54-J, ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes ielā 13-5, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.5, Lielupes ielā 13,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 65,3m²;
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2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts N. J., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 4.janvāra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs N. J.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.5, Lielupes ielā 13, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 65,3m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010020001 un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 54110010020, ar platību 1906m², 653/6010 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.5, Lielupes ielā 13, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 65,3m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010020001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010020, ar
platību 1906m², 653/6010 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
4.
Izskatot R. I. pilnvarotās personas L. I. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta
pārvaldē 2016.gada 14. janvārī ar Nr. VIL/3-19.1/16/116 –I par ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli “Vilces pagastmāja”-4, Vilcē, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Vilces pagastmāja”-4,
Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā 38,6 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts R. I.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
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kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Vilces pagastmāja”-4, Vilcē, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā 38,6 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490
003 0206 001) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0206 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0222, 386/2497 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Vilces pagastmāja”-4, Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā 38,6 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5490 003 0206 001) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490
003 0206 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0222, 386/2497
domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.
Izskatot S. R. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2016.gada 14.
janvārī ar Nr. VIL/3-19.1/16/115 –R par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Vilces pagastmāja”-3, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Vilces pagastmāja”-3,
Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā 93,1 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. R.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Vilces pagastmāja”-3, Vilcē, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā 93,1 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5490 003 0206 001) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490
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2.

3.

4.
5.

003 0206 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0222, 931/2497
domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Vilces pagastmāja”-3, Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā 93,1 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5490 003 0206 001) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490
003 0206 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0222, 931/2497
domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

6.
Izskatot I. J. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2016.gada 18. janvārī
ar Nr. VIL/3-19.1/16/151 –J par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli “Ziedkalnes 2”-12, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Ziedkalnes 2”-12,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā 67,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. J.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Ziedkalnes 2”-12, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā 67,4 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 002
0029 014)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0074,
674/9163 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Ziedkalnes 2”-12, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā 67,4 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5490 002 0029 014) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5490 002 0074, 674/9163 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
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7.
Izskatot V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
7.janvāra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
8.janvārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/57-B, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
“Silvas”- 2, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis “Silvas”-2, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 85,1 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. B., personas kods ***, un viņš izteicis
vēlmi šo dzīvokli atsavināt;
3. 2016.gada 18.janvārī ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieku kļūs V. B., personas kods ***;
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Silvas”-2, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
ar kopējo platību 85,1 m² un kopīpašuma 851/3404 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0143 008 un palīgēkām
(kadastra apzīmējums 5462 006 0143 009, 5462 006 0143 010, 5462 006 0143 011
un 5462 006 0143 012).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Silvas”-2, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 85,1 m²
un kopīpašuma 851/3404 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5462 006 0143 008) un palīgēkām (kadastra apzīmējums 5462 006
0143 009, 5462 006 0143 010, 5462 006 0143 011 un 5462 006 0143 012).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
8.
Izskatot S. G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
8.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Līvbērzes pagasta pārvaldē ar Nr.LIV/3-19.1/16/56-G, ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Bērzu iela 1-15, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
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1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Bērzu iela 1-15, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 58,4 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. G., personas kods ***, un viņa izteikusi
vēlmi šo dzīvokli atsavināt. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas
citas personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai
piederošu dzīvokli Bērzu iela 1-15, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, ar kopējo platību
58,4 m² un kopīpašuma 584/8085 domājamās
daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5462 006 0251) un
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0251 001).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
9.
Izskatot V. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese ***, 2016.gada
15.janvāra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Līvbērzes pagasta pārvaldē ar Nr.LIV/319.1/16/124-P, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Jelgavas iela 4A-40,
Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Jelgavas iela 4A-40, Līvbērze,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 38,8 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. P., personas kods ***, un viņa izteikusi
vēlmi šo dzīvokli atsavināt;
3. 2016.gada 18.janvārī ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieci kļūs V. P., personas kods ***;
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
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atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Jelgavas iela 4A-40, Līvbērze, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 38,8 m² un kopīpašuma 388/20878
domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5462 006 0255) un
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0255 001).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Jelgavas iela 4A-40, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 38,8 m² un kopīpašuma 388/20878 domājamās daļas no zemes
vienības (kadastra apzīmējums
5462 006 0255) un dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5462 006 0255 001).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
10.
Izskatot Platones pagasta iedzīvotājas I. O. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2016.gada 11.janvāra ar Nr.JNP/3-19.1/16/62-O un 2012.gada 29.oktobra
iesniegumu ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielvircavas ielā 7-4,
Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.4, Lielvircavas ielā
7, Lielvircavā, Lielvircavas pagastā ar kopējo platību 53,1m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. O., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas citas
personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.4, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā,
Platones pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,1m², dzīvojamās mājas ar
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2.

3.

4.
5.

kadastra apzīmējumu 54700070097007 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54700070285, ar platību 1071m², 531/3512 domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.4, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 53,1m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700070097007 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54700070285, ar
platību 1071m², 531/3512 domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

11.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas M. P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 14.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/109-Par ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 19-8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.8, Lielupes ielā ielā
19, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 74,8m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. P., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 14.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs M. P.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.8, Lielupes ielā 19, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 74,8m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010017, ar platību 3071m², 748/8115 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.8, Lielupes ielā 19, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 74,8m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010017001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010017, ar
platību 3071m², 748/8115 domājamās daļas.
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3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
12.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas V. B. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 5.janvārī ar Nr.ZAL/3-19.1/16/21B ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Milleri 4”-1,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Milleri 4”-1,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 59,7 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. B.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Milleri 4”-1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 59,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0269 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0269, 745/10083 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Milleri 4”-1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 59,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0269 001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0269, 600/12617 domājamās
daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
13.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas V. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 18.janvārī ar Nr.ZAL/3-
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19.1/16/145-S ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Strauti”-6, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Strauti”-6,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 72,3 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. S.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Strauti”-6, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 72,3 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0271 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0271, 723/14486 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Strauti”-6, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 72,3 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0271 001
un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0271, 723/14486 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
14.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotāja S. A. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 11.janvārī ar Nr.ZAL/319.1/16/71-A ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli „Milleri
3”-6, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis „Milleri 3”-6,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 55,7 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. A.;
2. 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
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atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Milleri 3”-6, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 55,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0268 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0268, 558/10083 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Milleri 3”-6, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 55,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268 001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268, 558/10083 domājamās
daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
15.
Izskatot S. D. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2014.gada
9.oktobrī ar Nr.JAU/3-19.1/14/1214-D, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-17, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Lielupes iela 12-17, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 35,1 m², īpašuma tiesības reģistrētas
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2. Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts S. D. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu un Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 14.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars
Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita
Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 12-17, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar
kopējo platību 35,1 m² un kopīpašuma 351/9434 domājamo daļu no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
16.
Izskatot Vircavas pagasta iedzīvotāja I. Č. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Vircavas pagasta pārvaldē 2016.gada 7.janvārī ar Nr.VIR/3-19.1/16/42-Č ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Dobuļi”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Dobuļi”-3, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, 63,1 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I. Č.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Dobuļi”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 63,1
m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0160 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0160, 631/4671 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
17.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas V. Š. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 29.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1624-Š ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-57, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.57, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 61,5m²;

59

2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. Š., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2015.gada 26.oktobra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs V. Š.
3.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.57, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 61,5m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 615/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.57, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 61,5m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar
platību 7435m², 615/55152 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
18.
Izskatot Svētes pagasta iedzīvotājas S. Ķ. iesniegumu, kas reģistrēts Svētes pagasta
pārvaldē 2016.gada 15.janvārī ar Nr.SVE/3-19.1/16/118-Ķ ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Parka ielā 7-17, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.17, Parka ielā 7,
Svētē, Svētes pagastā ar kopējo platību 82,2m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. Ķ., viņa ir izteikusi vēlmi iegūt šo
dzīvokli īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 15.janvāra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs S. Ķ.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
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Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.17, Parka ielā 7, Svētē, Svētes pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 82,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54820020421001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54820020421, ar platību 1928m², 820/11995 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.17, Parka ielā 7, Svētē, Svētes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
82,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820020421001 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54820020421, ar platību 1928m²,
820/11995 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
19.
Izskatot A. G. iesniegumu, kas reģistrēts Sesavas pagasta pārvaldē 2016.gada 20.
janvārī ar Nr. SES/3-19.1/16/176 –G par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Bērzu iela 8-16, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Bērzu iela 8-16,
Bērvircavā, Sesavas pagastā pagastā, Jelgavas novadā 49,1 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. G.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Bērzu ielā 8-16, Bērvircavā,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 49,1 m² platībā, dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5474 007 0266 001)un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5474 007 0266, 491/13432 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Bērzu ielā 8-16,
Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 49,1 m² platībā, dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5474 007 0266 001)un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 007 0266, 491/13432 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
20.
Izskatot dzīvokļa īrnieces S. G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***,
2016.gada 19.janvāra iesniegumu, reģistrācijas Nr.JNP/3-19.1/16/162-G, ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli “Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas pagasts, Jelgavas
novads, atsavināšanu, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis „Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 46,2 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. G., personas kods ***, un viņa ir
izteikusi vēlmi šo dzīvokli atsavināt. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav
deklarētas citas personas.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, 46,2 m2
platībā, kopīpašuma 480/3588 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5452 005 0001 002) un funkcionāli saistītā objekta
- šķūņa (kadastra apzīmējums 5452 005 0001 003).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
21.
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Izskatot A. K. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 18.
janvārī ar Nr. ELE/3-19.1/16/177 –K par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Gaismas iela 1-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Gaismas iela 1-8, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 73,3 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. K.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Gaismas ielā 1-8, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā 73,3 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448
006 0420 001)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0420,
733/11723 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Gaismas ielā 1-8, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 73,3 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0420 001)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0420,
733/11723 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
22.
Izskatot M. T. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 18.
janvārī ar Nr. ELE/3-19.1/16/179 –T par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Parka iela 2-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Parka iela 2-2, Elejā,
Elejas pagastā, Jelgavas novadā 33,0 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M. T.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
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Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Parka ielā 2-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā 33,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0433
001)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0433, 330/15433
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Parka ielā 2-2, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 33,0 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0433 001)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0433,
330/15433 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
23.
Izskatot G. T. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 21.
janvārī ar Nr. ELE/3-19.1/16/200 –T par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Parka iela 24-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Parka iela 24-8, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 33,2 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts G. T.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Parka ielā 24-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā 33,2 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0428
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001)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428, 332/9301
domājamās daļas.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Parka ielā 24-8, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 33,2 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0428 001)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428,
332/9301 domājamās daļas.
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

24.
Izskatot S. V. iesniegumu, kas reģistrēts Sesavas pagasta pārvaldē 2016.gada
20.janvārī ar Nr.SES/3-19.1/16/182–V par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Bērzu iela 4-6, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Bērzu iela 4-6,
Bērvircavā, Sesavas pagastā , Jelgavas novadā 67,4 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts S. V.;
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis
Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Bērzu ielā 4-6, Bērvircavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā 67,4 m² platībā, dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5474 007 0264 001)un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5474 007 0264, 674/8991 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli dzīvokli Bērzu ielā 4-6,
Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 67,4 m² platībā, dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5474 007 0264 001)un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 007 0264, 674/8991 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
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25.
Izskatot V. S. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2016.gada
25.janvārī ar Nr.JAU/3-19.1/16/242-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Loka iela 9-17, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Loka iela 9-17,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 68,3 m²;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V. Š.;
3. 2016.gada 25.janvārī noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieku kļūs V. S.;
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris
Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis,
Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Loka iela 9-17, Kārniņi, Jaunsvirlaukas
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 68,3 m² un kopīpašuma 683/14776
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0078
001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 001 0078).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Loka iela 9-17, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 68,3 m² un kopīpašuma 683/14776 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0078 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5456 001 0078).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
17. §
Par grozījumu 2014.gada 28.maija lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai”
(protokols Nr.6 23.§)
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, biedrības „Iepazīsim sevi” un Nodarbinātības valsts aģentūras 2016.gada
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21.janvāra Vienošanos Nr. 23.9.13-1/28-3 pie 2014.gada 25.aprīļa līguma “Līgums par
bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākums
noteiktām personu grupām”” Nr.23.9.13-1/28 par līguma summas izmaiņām, un biedrības
„Iepazīsim sevi” 2016.gada 11.janvāra iesniegumu Nr. 02/2016, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda
Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars
Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 28.maija lēmumā „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai” (protokols Nr. 6 23.§), lēmuma 1.punktā
vārdus un skaitļus „2016.gadā – 1132,35 EUR (viens tūkstotis simts trīsdesmit
divi euro, 35 centi), … Projekta kopējās izmaksas 24 000,00 EUR (divdesmit
četri tūkstoši euro, 00 centi)”, aizstājot ar vārdiem un skaitļiem „2016.gadā
1346,29 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit seši euro, 29 centi)”…
Projekta kopējās izmaksas 34 782,86 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit divi euro, 86 centi)”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
18. §
Par grozījumu 2015.gada 29.decembra lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai “Iepazīsim sevi”” (protokols Nr.21 25.§)
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, biedrības „Iepazīsim sevi” un Nodarbinātības valsts aģentūras 2016.gada
21.janvāra Vienošanos Nr. 23.9.13-1/33-2 pie 2014.gada 6.oktobra līguma „Līgums par
bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums
noteiktām personu grupām”” Nr.23.9.13-1/33, un biedrības „Iepazīsim sevi” 2016.gada
11.janvāra iesniegumu Nr. 03/2015, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons,
Madars Lasmanis, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars
Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
3. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi”” (protokols Nr. 21 25.§),
lēmuma 1.punktā vārdus un skaitļus „2016.gadā – 1846,10 EUR (viens tūkstotis
astoņi simti četrdesmit seši euro, 10 centi), … Projekta kopējās izmaksas
11 727,59 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro, 59
centi)”, aizstājot ar vārdiem un skaitļiem „2016.gadā 1890,32 EUR (viens
tūkstotis astoņi simti deviņdesmit euro, 32 centi)”… Projekta kopējās izmaksas
14 011,25 EUR (četrpadsmit tūkstoši vienpadsmit euro, 25 centi)”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
19. §
Par grozījumu 2014.gada 28.maija lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai”
(protokols Nr.6 23.§)
(Līga Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, biedrības „Tautas izglītības un attīstības centrs - Agape” un Nodarbinātības valsts
aģentūras 2016.gada 20.janvāra Vienošanos Nr. 23.9.13-1/27-3 pie 2014.gada 23.aprīļa
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līguma „Līgums par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības
pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” Nr.23.9.13-1/27 par līguma summas
izmaiņām, un biedrības „Tautas izglītības un attīstības centrs - AGAPE” 2016.gada 15.janvāra
iesniegumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Juris Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta
Savicka, Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova,
Aija Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 28.maija lēmumā „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai” (protokols Nr. 6 23§), lēmuma 1.punktā
vārdus un skaitļus „2016.gadā – 377,45 EUR (trīs simti septiņdesmit septiņi
euro, 45 centi), … Projekta kopējās izmaksas 8 000, EUR (astoņi tūkstoši euro,
00 centi)”, aizstājot ar vārdiem un skaitļiem „2016.gadā 458,25 EUR (četri
simti piecdesmit astoņi euro, 25 centi)”… Projekta kopējās izmaksas 11 666,81
EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro, 81 cents)”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
20. §
Par nedzīvojamo telpu nomas maksu (Svētes p.)
(Edgars Grīnofs)
Izskatot biedrības „Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars” 2016.gada 19.janvāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldības īpašumā esošu telpu Svētes pagasta pārvaldes
administratīvajā ēkā, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, lai iekārtotu darbnīcu, kurā
uzstādīt adāmmašīnu, šujmašīnu, izšūšanas mašīnu, overloku, un noteikt samazinātu nomas
maksu, ņemot vērā, ka biedrība ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir iedrošināt un
palīdzēt jaunajām māmiņām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī citām sociālās
atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām uzsākt savu uzņēmējdarbību, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” apakšpunktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Edgars Turks, Valda Sējāne, Modris Jansons, Madars Lasmanis, Inta Savicka,
Sarmīte Balode, Lilita Leoho, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Aija
Tračuma, Anita Klupša, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt biedrībai „Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars”, reģistrācijas Nr.40008207795,
juridiskā adrese: Bumbieri, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043, nomas maksu
par pašvaldības īpašumā esošu telpu 1.stāvā Nr.5, 20.1m2 platībā, Svētes pagasta
pārvaldes administratīvajā ēkā, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā nomu, EUR 1,42 bez PVN gadā.
2. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt nedzīvojamo telpu
nomas līgumu.

Sēde slēgta plkst.15:50.
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
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Sēdes vadītājs,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Protokolēja

Ziedonis Caune

Leontīne Zaremba
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