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JELGAVAS NOVADA DOME
SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Jelgavā

2016.gada 27.jūlijā
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00. Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdi vada:
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Sēdes protokoliste

Ziedonis Caune
Dace Gražule

Sēdē piedalās:
Domes deputāti:
Ziedonis Caune
Ilze Vītola
Madars Lasmanis
Aigars Strupulis
Inta Savicka
Oskars Cīrulis
Kārlis Rimša
Sarmīte Balode
Anita Klupša
Irina Dolgova
Valda Sējāne
Nataļja Hohlova
Aija Tračuma
Lilita Leoho

- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

Edgars Turks
Juris Lavenieks
Modris Jansons

- nepiedalās
- nepiedalās
- nepiedalās

Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Laila Čima, Sandra Kalvāne, Aldis Jēgeris, Dzintars
Lagzdiņš, Enija Kreicberga-Kapša, Egita Kalniņa-Pinka, Kārlis Kindzulis, Māris Žoids, Olga
Rudaka, Solveiga Arnīte, Anda Duge, Dace Ozola, Haralds Dauginovičs, Daiga Branta, Anda
Strautniece, Inga Vilcāne, Modris Žeivots, Māris Ārgalis, Sanita Bethere, Ilze Āna, Ojārs

Briedis, Kristīne Rengarte, Līga Lonerte, Dainis Keidāns, Līga Rozenbaha, Silvija Zīberte,
Antra Alksne, Inita Babrāne, Aigars Krastiņš, Ruta Medne, V.Beitāns
Sēdes vadītājs informē, ka pie 9 un 10 darba kārtības punkta pievienoti deputātu priekšlikumi
un rosina svītrot no papildus darba kārtības 35.punktu “Par smilts-grants un smilts atradnes
Vilce - Mežāres rekultivācijas veida saskaņošanu” paskaidrojot, ka ieguves vietas
rekultivācijas veids saskaņots jau iepriekš 2009.gadā. Ieguves projektā veikti grozījumi, taču
rekultivācijas veids nemainās. Tādēļ šī saskaņojuma veikšanai nav nepieciešams domes
lēmums.
Deputāte Irina Dolgova rosina svītrot no papildus darba kārtības 32 un 36 punktu,
paskaidrojot, ka šos jautājumus būtu nepieciešams skatīt komiteju sēdē.
Ziedonis Caune atbild, ka 32 jautājums bija sagatavots jau uz komiteju sēdi, taču diemžēl
tehnisku iemeslu dēļ tas netika pievienots darba kārtībai. Savukārt 36 jautājums izskatāms,
tādēļ, ka uzņēmējs vēlas pieteikties ES struktūrfondu naudas saņemšanai. Atbalstot uzņēmēju
Kalnciemā radīsies aptuveni 20 jaunas darba vietas, kas mūsu iedzīvotājiem ir svarīgi.
Sēdes vadītājs aicina apstiprināt darba kārtību.
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Lilita Leoho, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova
nolemj: apstiprināt darba kārtību, svītrojot no darba kārtības 35.punktu un izskatīt deputātu
priekšlikumus pie 9 un 10 darba kārtības jautājuma.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par zemes vienības daļas atsavināšanu nododot bez atlīdzības Jelgavas novada
pašvaldībai;
2. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1) Kazāku iela 21-2;3;4, Platones pagasts; 2) Gusti-2,
3) Gusti-1, Vircavas pagasts; 4) Pūpolu iela 4-4, Jaunsvirlaukas pagasts; 5)Tīsu krogs-3,
Lielplatones pagasts; 6) Veckupčas-2, 7) Veckupčas-3, 8)Veckupčas-4, 9)Avēni-1, 10)Milleri
15-11, Zaļenieku pagasts);
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Akmeņu iela 17-5, Kalnciema pagasts);
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1)Atmodas-7, 2)Atmodas-5, 3)Sidrabītes7, Lielplatones pagasts; 4)Dobuļi-3, Vircavas pagasts; 5)Loka iela 9-10, 6)Lielupes iela 12-6,
7)Lielupes iela 12-11, 8)Lielupes iela 12-15, 9)Lielupes iela 12-17, 10)Loka iela 7-19,
11)”Pērlītes” -7, 12)Lielupes 12-3, 13)Loka iela 7-20, Jaunsvirlaukas pagasts; 14)Celtnieku
iela 41-3, 15)Celtnieku iela 41-4, Valgundes pagasts; 16)”Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas
pagasts, 17)Bērzu iela 1-15, 18) Bērzu iela 3-7, Līvbērzes pagasts; 19)Draudzības iela 6-6;
20)Draudzības iela 6-108, 21)Jaunības iela 1-68, 22)Draudzības iela 6-42, 23)Draudzības iela
6-63, 24)Draudzības iela 8-104, 25)Draudzības iela 8-73, 26)Draudzības iela 6-103,
27)Lielupes iela 23-1, 28)Draudzības iela 12-64, 29)Draudzības iela 6-38, 30)Jaunības iela 123, 31)Jaunības iela 1-66, 32)Lielupes iela 13-7, 33)Draudzības iela 8-31, 34) Draudzības iela
13-48, 35)Lielupes iela 23-9, 36)Draudzības 6-73, 37)Draudzības iela 6-71, 38) Slimnīcas iela
1-3, 39) Draudzības iela 7-12, 40)Draudzības iela 4-30, 41) Draudzības iela 6-19, 42)
Jaunības iela 1-15, 43) Draudzības iela 12-16, 44) Draudzības iela 6-115, 45)Draudzības iela
12A-116, 46) Draudzības iela 6-109, 47)Draudzības iela 13-25, 48)Draudzības 13-28, 49)
Stadiona 4-12, 50) Draudzības iela 11-36, 51)Parka iela 2-4, 52)Parka iela 10-16, 53)Parka
iela 2-18, 54)Dārza iela 15-4, 55)Lietuvas iela 65/67-28, 56)Dārza iela 14-4, 57) Bauskas iela
9-15, 58)Parka iela 4-12, 59)Gaismas iela 1-15, 60)Gaismas iela 3-26, 61)Bauskas iela 9-22,
62) Parka iela 10-15, Elejas pagasts; 63)”Vālodzes”-8, 64) “Ziedkalnes 2”-14, 65)”Vilces
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skola 2”-2, Vilces pagasts; 66)Bērzu iela 3-13, Līvbērzes pagasts; 67)Draudzības iela 8-108,
Kalnciema pagasts; 68)Lielupes iela 12-9, Jaunsvirlaukas pagasts);
5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)Dārza iela 1-5, Glūdas
pagasts; 2)Jaunības iela 1-59, Kalnciema pagasts; 3)Lielvircavas iela 7-5, Platones pagasts; 4)
Atvari-5, 5)Atvari-3 Zaļenieku pagasts; 6)Dārza iela 2-8, 7)Parka iela 4-5, Elejas pagasts;
8)Draudzības iela 8-17, Kalnciema pagasts; 9)”Papardes”-11, Vilces pagasts; 10)Bērzu iela 821, Sesavas pagasts; 11)”Oglaine 19”-1, Vircavas pagasts);
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Priežkalni, Valgundes
pagasts);
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu ( Pabērzi, Kalnciema pagasts);
8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu (Elejas pagasts);
9. Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu (Vilces pag.);
PRIEKŠLIKUMS: “Ielas nosaukumu, Dimantu iela mainīt uz Blankenfeldes ielu”;
10. Par ielas statusa noteikšanu (Lielplatones un Sidrabes ciemi);
11. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Vircavas pagasts);
12. Par dāvinājuma pieņemšanu;
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Priedītes, Vilces pagasts);
14. Par starpgabala statusa noteikšanu (Laivinieki, Līvbērzes pagasts, Bajāriņi, Glūdas
pagasts);
15. Par zemes iznomāšanu (Rīgas iela 5, Valgundes pag.);
16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību
nodošanu (Strauti, Zaļenieku pag.);
17. Par 2016.gada 25.maija Saistošo noteikumu Nr.7 "Par licencētajām zemūdens
medībām Lielupē" precizēšanu;
18. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības apbalvošanas komisijas sastāvā
19. Par darba grupas izveidošanu;
20. Par konkursa “Sirdsgudrā vecmāmiņa/sirdsgudrais vectētiņš Jelgavas novadā 2016”
nolikuma apstiprināšanu;
PRIEKŠLIKUMS: “Papildus Europe direct piešķirtajām balvām lūdzu piešķirt no Jelgavas
novada budžeta papildus 30 euro katram apbalvojamajam”;
21. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas samazināšanu Jelgavas
novadā;
22. Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā;
23. Par grozījumiem Kārtībā, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas
balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvas apmēru;
24. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
25. Par kustamās mantas atsavināšanas veida maiņu;
26. Saistošie noteikumi "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības
noteikumi";
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem;
28. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā;
29. Par Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam un vides pārskata
apstiprināšanu;
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu;
31. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības
(apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra protokolu Nr.15, 35.Ā§)
grozīšanu;
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PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
32. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par Sadarbības līguma Ar Latvijas Republikas
Zemesardzes štābu noslēgšanu
Ziņotājs: Dzintars Lagzdiņš;
33. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
((1)Lielupes 13-6, 2)Draudzības iela 7-3, 3)Slimnīcas iela 3-8, 4)Draudzības iela 7-37,
5)Draudzības iela 8-40, 6)Draudzības iela 8-61, 7)Draudzības iela 8-13, 8)Draudzības iela 834, 9) Draudzības iela 11-38, 10)Draudzības iela 4-33, 11)Draudzības iela 4-39, 12)Draudzības
iela 13-18, 13)Draudzības iela 4-41, 14)Slimnīcas iela 3-4, 15)Draudzības iela 10-19,
16)Draudzības iela 6-41, Kalnciema pagasts; 17)Kastaņu ceļš 17-2,18)Milleru ceļš 6-14,
19)Kastaņu ceļš 13-15, 20)Milleru ceļš 4-13, 21)Centra iela 17-1, Zaļenieku pagasts;
22)Sidrabītes -5, 23)Atmodas-12, Lielplatones pagasts24)Kastaņu iela 4-18, Sesavas pagasts)
Ziņotājs: Daiga Branta;
34. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par domes priekšsēdētāja Z. Caunes
komandējumu, Moldova
Ziņotājs: Ilze Vītola;
35. (SVĪTROTS) PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par smilts-grants un smilts atradnes
Vilce - Mežāres rekultivācijas veida saskaņošanu
Ziņotājs: Līga Solosteja.
36. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par grozījumiem 2012.gada 30.oktobra līgumā ar
SIA “WWL HOUSES”
Ziņotājs: Dainis Keidāns
Izpilddirektors Ivars Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu.
Jautājumus ziņotājam uzdod:
Deputāts Kārlis Rimša interesējas, kad pagastos tiks izpildītas prasības par informatīvās
plāksnes izvietošanu pie pašvaldības pārdodamajiem īpašumiem?
Ivars Romānovs atbild, ka iepriekš ar pagastu vadītājiem ir notikusi vienošanās, ka šo darbu
veiks pagastu pārvaldes.
Ziedonis Caune aicina atbildēt Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni.
Ruta Medne atbild, ka vēl nav paguvuši izvietot šīs informatīvās plāksnes pie šiem
īpašumiem.
Deputāte Irina Dolgova interesējas kad varēs iepazīties ar īpašumu sarakstu, kurus plānots
nodot izsolei un kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.
Izpilddirektors atbild, ka šāds saraksts ir bijis pieejams kopš pašvaldība ir sākusi strādāt pie
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas 2016.gadam sagatavošanas. Informācija vairākkārt
atspoguļota Īpašumu pārvaldes atskaitēs, kā arī izpilddirektora ziņojumos par īpašumu
atsavināšanas gaitu. Informācija par 2016. gadā izsolei nododamajiem īpašumiem bija
pievienota pie budžeta ieņēmumu daļas apstiprināšanas. Darbs pie īpašumu saraksta par
2017.gadu norisināsies vienlaicīgi ar 2017.gada budžeta sagatavošanu.
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Deputāts Oskars Cīrulis interesējas vai GPS ir pieslēgts arī lielajiem autobusiem?
Izpilddirektors atbild, ka vēl ne, bet tas tiek plānots darīt. Šobrīd aprīkotas vieglās
automašīnas un mazie autobusi.
1.§
Par zemes vienības daļas atsavināšanu nododot bez atlīdzības Jelgavas novada
pašvaldībai
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
42.panta pirmo daļu un 43.pantu, Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra
noteikumu Nr.776 “Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība’’1.1., 5.1.apakšpunktu, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Ierosināt LR Zemkopības ministrijai atsavināt, nododot bez atlīdzības nekustamā
īpašuma “Mellene” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5462 004 0051 daļu 1,1 ha platībā (pie kadastrālās uzmērīšanas
platība var tikt precizēta), Jelgavas novada pašvaldībai likumā “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ceļu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana), pildīšanai ar mērķi nodrošināt ar kvalitatīvu un drošu
autoceļu.
2. Lūgt LR Zemkopības ministriju:
2.1. pilnvarot Jelgavas novada pašvaldību nodrošināt zemes vienības sadalīšanu
apvidū un paliekošās un atdalītās (atsavināmās) zemes vienības zemes robežu
plāna izgatavošanu;
2.2. izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī lēmuma 1.punktā
norādītās zemes nodošanu bez atlīdzības Jelgavas novada pašvaldībai.
3. Uzdot izpilddirektora vietniekam V.Buividaitim nodrošināt šī lēmuma un Ministru
kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumu Nr.776 “Valsts meža zemes atsavināšanas
kārtība’’ 5.punktā noteiktā ierosinājuma ar klāt pievienotu - pašvaldības izziņu par
plānotās darbības atbilstību spēkā esošajam teritorijas plānojumam, iesniegšanu LR
Zemkopības ministrijā.
2.§
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē
(1) Kazāku iela 21-2;3;4, Platones pagasts; 2) Gusti-2, 3) Gusti-1, Vircavas pagasts; 4) Pūpolu
iela 4-4, Jaunsvirlaukas pagasts; 5)Tīsu krogs-3, Lielplatones pagasts; 6) Veckupčas-2, 7)
Veckupčas-3, 8)Veckupčas-4, 9)Avēni-1, 10)Milleri 15-11, Zaļenieku pagasts)
(Ilze Vītola)
2.1.
Izvērtējot dzīvokļa īpašumu: Kazāku ielā 21-2, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54709000233, kas sastāv no dzīvokļa 47,0m² platībā, kopīpašuma
470/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējums
54700070224001, zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070224 (29.10.2015. reģistrēts
Platones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.373 2), Kazāku ielā 21-3, Lielvircavā
Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54709000234, kas sastāv no dzīvokļa
22,0m² platībā, kopīpašuma 220/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra
apzīmējums 54700070224001, zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070224 (29.10.2015.
reģistrēts Platones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 373 3), Kazāku ielā 21-4,
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Lielvircavā Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54709000235, kas sastāv no
dzīvokļa 33,3m² platībā, kopīpašuma 333/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar
kadastra apzīmējums 54700070224001, zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070224
(29.10.2015. reģistrēts Platones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.373 4),
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, 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, Dzīvokļa jautājumu komisijas 2015.gada
23.jūlija lēmumu (protokols Nr.14 1.§ 17., 18., 19.p.) „Par pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo telpu remontdarbiem”, Jelgavas novada dome, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmo daļu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu (protokols Nr.20 6.§ 8.p.) „Par
dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 26.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.4), Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte
Balode), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Kazāku iela 21-2, Lielvircavā, Platones pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54709000233, kas sastāv no dzīvokļa 47,0m² platībā,
kopīpašuma 470/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra
apzīmējums 54700070224001, zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070224 pārdodot
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 600 (seši simti
euro).
2. Atsavināt nekustamo īpašumu Kazāku iela 21-3, Lielvircavā, Platones pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54709000234, kas sastāv no dzīvokļa 22,0m² platībā,
kopīpašuma 220/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra
apzīmējums 54700070224001, zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070224 pārdodot
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 300 (trīs simti
euro).
3. Atsavināt nekustamo īpašumu Kazāku iela 21-4, Lielvircavā, Platones pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54709000235, kas sastāv no dzīvokļa 33,3m² platībā,
kopīpašuma 333/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra
apzīmējums 54700070224001, zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070224 pārdodot
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 500 (pieci simti
euro).
4. Apstiprināt nekustamo īpašumu Kazāku iela 21-2 ar kadastra Nr. 54709000233,
Kazāku iela 21-3 ar kadastra Nr. 54709000234, Kazāku iela 21-4 ar kadastra Nr.
54709000235 izsoles noteikumus.
5. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.2.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Gusti”-2 ar kadastra Nr.5492 900 0219, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 25,6 m² platībā, kopīpašuma 256/1894
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096
001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096, nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo
daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu (protokols 20,
6.§ 6.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.4), Jelgavas
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novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Gusti”-2 ar kadastra Nr.5492 900 0219,
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 25,6 m² platībā,
kopīpašuma 256/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5492 005 0096 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0096, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 250,EUR (divi simti piecdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gusti”-2 ar kadastra Nr.5492 900 0219 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.3.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Gusti”-1 ar kadastra Nr.5492 900 0218, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 70,7 m² platībā, kopīpašuma 707/1894
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 005
0096 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu
(protokols 20, 6.§ 6.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija lēmumu (protokols
Nr.4), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova)
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Gusti”-1 ar kadastra Nr.5492 900 0218, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 70,7 m² platībā, kopīpašuma
707/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5492 005 0096 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492
005 0096, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 500,- EUR (pieci simti
euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gusti”-1 ar kadastra Nr.5492 900 0218 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.4.
Izvērtējot nekustamā īpašuma Pūpolu iela 4-4 ar kadastra Nr.5456 900 0425,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 23,3 m² platībā un
kopīpašuma 233/2094 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5456 001 0090 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0090,
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
29.decembra lēmumu (protokols Nr.21, 2.§) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.jūnija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma,
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Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS
– 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Pūpolu iela 4-4 ar kadastra Nr.5456 900 0425,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 23,3 m²
platībā un kopīpašuma 233/2094 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0090 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5456 001 0090, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
300,- EUR (trīs simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pūpolu iela 4-4 ar kadastra Nr.5456 900 0425
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.5.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Tīsu krogs”-3 ar kadastra Nr.5460 900 0183,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 16,4 m² platībā, kopīpašuma
172/1213 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5460 003 0019 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0019 002 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5460 003 0019, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu (protokols 21, 2.§ 1.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Tīsu krogs”-3 ar kadastra Nr.5460 900 0183,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 16,4 m² platībā,
kopīpašuma 172/1213 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5460 003 0019 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5460
003 0019 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0019, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 150,- EUR viens simts piesdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tīsu krogs”-3 ar kadastra Nr.5460 900 0183
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.6.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Veckupčas”-2 ar kadastra Nr.5496 900 0256,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 40,3 m² platībā, kopīpašuma
403/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0309 001, 5496 004 0309 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0309, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes
2015.gada 25.novembra lēmumu (protokols 20, 6.§ 3.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.jūnija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma,
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Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS
– 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Veckupčas”-2 ar kadastra Nr.5496 900 0256,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 40,3 m² platībā,
kopīpašuma 403/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0309 001, 5496 004 0309 002 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0309, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 400,- EUR (četri simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veckupčas”-2 ar kadastra Nr.5496 900 0256
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.7.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Veckupčas”-3 ar kadastra Nr.5496 900 0254,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 71,7 m² platībā, kopīpašuma
717/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0309 001, 5496 004 0309 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0309, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes
2015.gada 25.novembra lēmumu (protokols 20, 6.§ 5.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.jūnija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma,
Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS
– 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Veckupčas”-3 ar kadastra Nr.5496 900 0254,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 71,7 m² platībā,
kopīpašuma 717/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0309 001, 5496 004 0309 002 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0309, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 600,- EUR (seši simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veckupčas”-3 ar kadastra Nr.5496 900 0254
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.8.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Veckupčas”-4 ar kadastra Nr.5496 900 0255,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 15,1 m² platībā, kopīpašuma
151/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0309 001, 5496 004 0309 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0309, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes
2015.gada 25.novembra lēmumu (protokols 20, 6.§ 4.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.jūnija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma,
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Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS
– 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Veckupčas”-4 ar kadastra Nr.5496 900 0255,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 15,1 m² platībā,
kopīpašuma 151/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0309 001, 5496 004 0309 002 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0309, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 200,- EUR (divi simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veckupčas”-4 ar kadastra Nr.5496 900 0255
izsoles noteikumus.
Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

2.9.
Izvērtējot nekustamo īpašumu „Avēni”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0253, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m² platībā, kopīpašuma 426/1690
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 006
0107 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0107, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu
(protokols 20, 6.§ 1.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija lēmumu (protokols
Nr.4), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova)
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Avēni”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0253,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m² platībā,
kopīpašuma 426/1690 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5496 006 0107 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 006 0107, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 500,EUR (pieci simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avēni”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0253 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
2.10.
Izvērtējot nekustamā īpašuma Milleru ceļš 2-11, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts,
Jelgavas novads (iepriekšējā adrese “Milleri 15”-11, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas
novads), kadastra Nr.5496 900 0259, kas sastāv no dzīvokļa 38,2 m², kopīpašuma 382/16206
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0274 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0274, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu
(protokols 20, 6.§ 2.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija lēmumu (protokols Nr.6,
28.p), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars
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Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova)
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Milleru ceļš 2-11, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts,
Jelgavas novads, kadastra Nr.5496 900 0259, kas sastāv no dzīvokļa 38,2 m²,
kopīpašuma 382/16206 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0274 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0274, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 2200,- EUR (divi
tūkstoši divi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Milleru ceļš 2-11, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts,
Jelgavas novads, kadastra Nr.5496 900 0259 izsoles noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
3.§
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē
(Akmeņu iela 17-5, Kalnciema pagasts)
(Ilze Vītola)
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma Akmeņu ielā 17-5, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54319000013, kas sastāv no dzīvokļa
71,1 m² platībā, kopīpašuma 695/7899 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar
kadastra apzīmējumu 54310010082001, būves ar kadastra apzīmējumu 54310010082002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 54310010082 (2014.gada 22.septembrī reģistrēts Kalnciema
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000091801-5), nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10. 7.§), ņemts vērā ieteikums
dzīvojamās telpas Akmeņu ielā 17-5, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā
atsavināt, pārdodot tās atklātā izsolē.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode), ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Akmeņu ielā 17-5, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5431900013, kas sastāv no
dzīvokļa 71,1m² platībā, kopīpašuma 695/7899 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas ar kadastra apzīmējumu 54310010082001, būves ar kadastra apzīmējumu
54310010082002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54310010082.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4.§
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(1)Atmodas-7, 2)Atmodas-5, 3)Sidrabītes-7, Lielplatones pagasts; 4)Dobuļi-3, Vircavas
pagasts; 5)Loka iela 9-10, 6)Lielupes iela 12-6, 7)Lielupes iela 12-11, 8)Lielupes iela 12-15,
9)Lielupes iela 12-17, 10)Loka iela 7-19, 11)”Pērlītes” -7, 12)Lielupes 12-3, 13)Loka iela 720, Jaunsvirlaukas pagasts; 14)Celtnieku iela 41-3, 15)Celtnieku iela 41-4, Valgundes
pagasts; 16)”Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas pagasts, 17)Bērzu iela 1-15, 18) Bērzu iela 3-7,
Līvbērzes pagasts; 19)Draudzības iela 6-6; 20)Draudzības iela 6-108, 21)Jaunības iela 1-68,
22)Draudzības iela 6-42, 23)Draudzības iela 6-63, 24)Draudzības iela 8-104, 25)Draudzības
iela 8-73, 26)Draudzības iela 6-103, 27)Lielupes iela 23-1, 28)Draudzības iela 8-108,
29)Draudzības iela 12-64, 30)Draudzības iela 6-38, 31)Jaunības iela 1-23, 32)Jaunības iela 111

66, 33)Lielupes iela 13-7, 34)Draudzības iela 8-31, 35) Draudzības iela 13-48, 36)Lielupes
iela 23-9, 37)Draudzības 6-73, 38)Draudzības iela 6-71, 39) Slimnīcas iela 1-3, 40)
Draudzības iela 7-12, 41)Draudzības iela 4-30, 42) Draudzības iela 6-19, 43) Jaunības iela 115, 44) Draudzības iela 12-16, 45) Draudzības iela 6-115, 46)Draudzības iela 12A-116, 47)
Draudzības iela 6-109, 48)Draudzības iela 13-25, 49)Draudzības 13-28, 50) Stadiona 4-12,
51) Draudzības iela 11-36, 52)Parka iela 2-4, 53)Parka iela 10-16, 54)Parka iela 2-18,
55)Dārza iela 15-4, 56)Lietuvas iela 65/67-28, 57)Dārza iela 14-4, 58) Bauskas iela 9-15,
59)Parka iela 4-12, 60)Gaismas iela 1-15, 61)Gaismas iela 3-26, 62)Bauskas iela 9-22, 63)
Parka iela 10-15, Elejas pagasts; 64)”Vālodzes”-8, 65) “Ziedkalnes 2”-14, 66)”Vilces skola
2”-2, Vilces pagasts; 67)Bērzu iela 3-13, Līvbērzes pagasts; 68)Lielupes iela 12-9,
Jaunsvirlaukas pagasts
(Ilze Vītola)
4.1.
Izskatot D.L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Atmodas”-7,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 30.decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. LIE/3-19.1/15/1903-L, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 60,6 m²
platībā „Atmodas”-7, Lielplatones pagastā atsavināšanu un 2016.gada 4.jūlija Lielplatones
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. LIE/3-19.1/16/949-L par piekrišanu iegādāties
minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto
cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1,3.§3.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
26.maija protokolu Nr.4, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
Atsavināt, pārdodot D.L., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1100,00 EUR (viens
tūkstotis viens simts euro, 00 centi) dzīvokli 60,6 m2 platībā un kopīpašuma 587/7895
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037 001 un
zemes
vienības
ar
kadastra
apzīmējumu
5460
003
0037,
adrese: „Atmodas”-7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.
Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
1.

4.2.
Izskatot I.L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Atmodas”-5,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 22.decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. LIE/3-19.1/15/1877-J, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 74,7 m² platībā
„Atmodas”-5, Lielplatones pagastā atsavināšanu un 2016.gada 4.jūlija Lielplatones pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. LIE/3-19.1/16/948-L par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1,3.§28.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
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novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
26.maija protokolu Nr.4, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.L., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1500,00 EUR (viens
tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) dzīvokli 74,7 m2 platībā un kopīpašuma 728/7895
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037 001 un
zemes
vienības
ar
kadastra
apzīmējumu
5460
003
0037,
adrese: „Atmodas”-5, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.3.
Izskatot N.Z. iesniegumu, kas reģistrēts Lielplatones pagasta pārvaldē
2015.gada 8.oktobrī ar Nr.LIE/3-19.1/15/1497-J ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piederošu dzīvokli „Sidrabītes”-7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada
14.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.1/16/1022-Z par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
25.novembra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols Nr.20, 5.§), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija
lēmumu (sēdes protokols Nr.4), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot N.D. par nosacīto cenu 1100,- EUR (viens tūkstotis viens simts
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli “Sidrabītes”-7, Lielplatones
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 59,8 m² un kopīpašuma 579/7831 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5460 003 0038 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5460 003 0038).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.4.
Izskatot I.Č., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Dobuļi”-3, Vircavas
pagasts, Jelgavas novads, 2016.gada 7.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. VIR/319.1/15/42-Č, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 63,1 m² platībā „Dobuļi”3, Vircavas pagastā atsavināšanu un 2016.gada 5.jūlija Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu
iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/16/950-Č par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas
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novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,16.§16.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.Č., personas kods ***, par nosacīto cenu – 500,- EUR (pieci
simti euro, 00 centi) dzīvokli 63,1 m2 platībā un kopīpašuma 631/4671 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0160 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0160, adrese: „Dobuļi”-3, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.5.
Izskatot V.D. iesniegumu, kas reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2014.gada
22.oktobrī ar Nr.JAU/3-19.1/14/1283-D, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
56,6 m² platībā Loka iela 9-10, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, atsavināšanu, 2016.gada
27.jūnijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.1/16/920-D par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
26.augusta lēmumu (protokols Nr.15, 4.§) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija
protokolu Nr.4, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.D. par nosacīto cenu – 2100,- EUR (divi tūkstoši viens simts
euro), dzīvokli ar kopējo platību 56,6 m² un kopīpašuma 529/14776 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0078 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5456 001 0078, adrese: Loka iela 9-10, Kārniņi, Jaunsvirlaukas
pag., Jelgavas nov.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.6.
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 un 2016.gada
6.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.1/16/692-S par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
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27.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.1,
3.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.S. par nosacīto cenu 1300,- EUR (viens tūkstotis trīs simti euro)
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. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.7.
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 un 2016.gada
7.jūlijā Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.JAU/3-19.1/16/977-A par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.1,
3.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.A. par nosacīto cenu 1000,- EUR (viens tūkstotis euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 12-11, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar kopējo platību 35,6m² un kopīpašuma 356/9434
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.8.
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 un
2016.gada 7.jūlijā Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.JAU/319.1/16/966-Z par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu” (protokols Nr.1, 3.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot I.Z. par nosacīto cenu 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti
euro) 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 daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.9.
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 un 2016.gada
7.jūlijā Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.JAU/3-19.1/16/969-D par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.1,
16.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.D. par nosacīto cenu 1000,- EUR (viens tūkstotis euro) 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. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 1 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.10.
Izskatot J.S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
1.oktobrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1475-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Loka iela 7-19, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada
11.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.2/16/861-S par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
28.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols Nr.18, 1.§), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
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Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.S. par nosacīto cenu 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Loka iela 7-19, Kārniņi
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar kopējo platību 57,6 m² un kopīpašuma
538/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001
0083 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 001 0083).
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.11.
Izskatot A.O. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
30.martā ar Nr.JNP/3-19.1/16/562-O, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
„Pērlītes”-7, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada 11.jūlijā
Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.2/16/850-O par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa
lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.5, 23.§),
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
Atsavināt, pārdodot A.O. par nosacīto cenu 1300,- EUR (viens tūkstotis trīs simti euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli „Pērlītes”-7, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 33,4 m² un kopīpašuma 334/17883 domājamās daļas no
būvēm ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0003 001 un 5456 002 0003 009.
1. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.12.
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 un 2016.gada
13.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.1/16/1008-Z par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.1,
3.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot A.Z. par nosacīto cenu 1300,- EUR (viens tūkstotis trīs simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 12-3, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar kopējo platību 52,1 m² un kopīpašuma 521/9434
domājamo daļu no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.13.
Izskatot J.F. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
6.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1654-F, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Loka iela 7-20, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada
14.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.1/16/1035-F par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
25.novembra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols Nr.20, 5.§), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.F. par nosacīto cenu 2800,- EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Loka iela 7-20, Kārniņi
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar kopējo platību 80,3 m² un kopīpašuma
729/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001
0083 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 001 0083).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.14.
Izskatot A.S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2015.gada
16.oktobrī ar Nr.JNP/3-19.1/15/1548-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Celtnieku iela 41-3, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, un
2016.gada 6.jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu Nr.JNP/3-19.1/16/693S par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu” (protokols Nr.21, 1.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
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Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.S. par nosacīto cenu 2700,- (divi tūkstoši septiņi simti euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Celtnieku iela 41-3, Valgunde,
Valgundes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 73,4 m² un kopīpašuma 683/15694
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5486 010 0347 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5486 010 0347), kā arī 566/14411 domājamās
daļas no būvēm (kadastra apzīmējumi 5486 010 0347 002, 5486 010 0347 003, 5486
010 0347 004 un 5486 010 0347 005).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu
ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007) mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.

4.15.
Izskatot A.B. iesniegumu, kas reģistrēts Valgundes pagasta pārvaldē 2015.gada
9.novembrī ar Nr.VAL/3-19.1/15/1661-B, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Celtnieku iela 41-4, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, un
2016.gada 11.jūlijā
Valgundes pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.VAL/319.1/16/991-B par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanau”
(protokols Nr.20, 5.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.B. par nosacīto cenu 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Celtnieku iela 41-4, Valgunde,
Valgundes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 56,2 m² un kopīpašuma 528/15694
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5486 010 0347 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5486 010 0347), kā arī 569/14411 domājamās
daļas no būvēm (kadastra apzīmējumi 5486 010 0347 002, 5486 010 0347 003, 5486
010 0347 004 un 5486 010 0347 005).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.16.
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Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotājas S.G., 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 pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada 7.jūlija
iesniegumu, reģ.Nr.GLU/3-19.1/16/970-G, par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 16.§, 20.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6,
37.p.), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.G., par nosacīto cenu 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti
euro) nekustamo īpašumu “Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, ar
kadastra numuru 5452 900 0386, kas sastāv no dzīvokļa 46,2 m² platībā un
kopīpašuma 480/3588 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5452 005 0001 002) un šķūņa (kadastra apzīmējums 5452 005 0001 003).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 4 gadu laikā.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.17.
Izskatot Līvbērzes pagasta iedzīvotājas S.G. 2016.gada 8.janvāra iesniegumu, reģ.
Nr.LIV/3-19.1/16/56-G ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Bērzu iela 115, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada 7.jūlija iesniegumu, reģ.
Nr.LIV/3-19.1/16/967-G, par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 16.§, 8.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6, 35.p.),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.G., par nosacīto cenu 1200,- EUR (viens tūkstotis divi simti
euro) nekustamo īpašumu Bērzu iela 1-15, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads, ar kadastra numuru 5462 900 0364, kas sastāv no dzīvokļa 58,4 m² platībā un
kopīpašuma 584/8085 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums
5462 006 0251) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0251 001).
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.18.
Izskatot Līvbērzes pagasta iedzīvotājas I.P., 2016.gada 4.janvāra iesniegumu,
reģistrācijas Nr.LIV/3-19.1/16/38-P ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
Bērzu iela 3-7, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada 14.jūlija
iesniegumu, reģ.Nr.LIV/3-19.1/16/1025-P, par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par
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Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 3.§, 37.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija sēdes protokola
Nr.6, 34.p., Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.P. par nosacīto cenu 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro) nekustamo īpašumu Bērzu iela 3-7, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads, ar kadastra numuru 5462 900 0365, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m² platībā
un kopīpašuma 526/9145 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5462 006 0252 001) un zemes (kadastra apzīmējums 5462 006 0252).
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.19.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja P.N. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 25.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1443-N, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un,
pamatojoties uz 2015.gada
24.septembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem, S.N. 2016.gada 21.jūnijā
iesniegto piekrišanu (reģ. Nr. KAL/3-19.2/16/761-N) izmantot pirmpirkuma tiesības,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18, 1.§ 15.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu
(protokolu Nr.4), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.N. par nosacīto cenu 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro), dzīvokli Nr.6, 61,7 m² platībā, kas sastāv no kopīpašuma 617/55152
domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010008001, 617/55152
domājamajām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010008, kas atrodas
Draudzības ielā 6-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.20.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas P.R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 12.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1514-R, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.108, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2016.gada 21.jūnija iesniegumu ar Nr.
JNP/3-19.2/16/762-R izmantot pirmpirkuma tiesības, un ņemot vērā 2015.gada 12.oktobra
vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, pamatojoties
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uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18, 1.§ 27.p.)
„Par dzīvokļa atsavināšanu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokolu Nr.4), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot P.R. par nosacīto cenu 2700,- EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro), dzīvokli Nr.108, 58,3 m² platībā, kas sastāv no kopīpašuma 583/55152
domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010008001, 583/55152
domājamajām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010008, kas atrodas
Draudzības ielā 6-108, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.21.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas V.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2014.gada 6.augustā ar Nr.KAL/3-19.1/14/950-K ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Nr. 68 Jaunības ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada 13.jūnijā iesniegto piekrišanu (reģ. Nr.KAL/319.2/16/717-K) izmantot pirmpirkuma tiesības, konstatēts, ka ar Jelgavas novada domes
2014.gada 27.augusta lēmumu ( protokols Nr.10 9.§14.) “Par dzīvokļa atsavināšanu”
dzīvoklis Jaunības ielā 1-68, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov. nodots atsavināšanai
par nosacīto cenu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2014.gada 27.augusta
lēmumu (protokols Nr.10, 9.§ 14.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokolu
Nr.1), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.K. par nosacīto cenu 3900,- EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro),
dzīvokli Nr.68, 54,7 m² platībā, kas sastāv no kopīpašuma 531/47177 domājamajām
daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010012001 un kopīpašuma 531/47177
domājamajām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010012, kas atrodas
Jaunības ielā 1-68, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.22.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A.B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 1.oktobra ar Nr.KAL/3-19.1/15/1472-B, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.42, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2016.gada 1.jūlija A.B. pilnvarotās
personas J.P. ( 01.10.2015 Jelgavas novada pašvaldība Bāreņtiesas locekles Skaidrītes
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Helvigas izdota pilnvara Nr.139) iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/16/938-P izmantot
pirmpirkuma tiesības, un ņemot vērā 2015.gada 1.oktobra vienošanos starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18, 1.§ 24.p.) „Par dzīvokļa
atsavināšanu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokolu Nr.4), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.B. par nosacīto cenu 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro), dzīvokli Nr.42, 62,0 m² platībā, kas sastāv no kopīpašuma 620/55152
domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010008001, 620/55152
domājamajām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010008, kas atrodas
Draudzības ielā 6-42, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.23.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja V.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2015.gada 3.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1300-K, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.63, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un V.K. 2016.gada 5.jūlijā iesniegto
piekrišanu (reģ. Nr. KAL/3-19.2/16-815-K) izmantot pirmpirkuma tiesības, pamatojoties uz
2015.gada 31.augusta vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.17, 6.§
35.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokolu Nr.4), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.K. par nosacīto cenu 2600,- EUR (divi tūkstoši seši simti euro),
dzīvokli Nr.63, 58,6 m² platībā, kas sastāv no kopīpašuma 586/55152 domājamajām
daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010008001, 586/55152 domājamajām
daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010008, kas atrodas Draudzības ielā 663, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.24.
Izskatot J.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-104,
Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 27.augusta iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/15/1260-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
29,7 m² platībā Draudzības iela 8-104, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un
2016.gada 11.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/864-B par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
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atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§19.p.) „Par dzīvokļa
atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma,
Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša,
Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.B., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1700,- EUR (viens
tūkstotis septiņi simti euro, 00 centi) dzīvokli 29,7 m2 platībā un kopīpašuma
297/62017 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001
0009 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese:
Draudzības iela 8-104, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 1 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.25.
Izskatot N.V., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-73, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 8.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1499-V, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 74,7 m² platībā
Draudzības iela 8-73, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 11.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/863-V par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18,1.§18.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija
protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot N.V. par nosacīto cenu 3400,- EUR (trīs tūkstoši četri simti
euro,00 centi) dzīvokli 74,7 m2 platībā un kopīpašuma 747/62017 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-73, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.26.
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Izskatot A.R., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 6-103, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 12.novembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1687-R, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 46,6 m²
platībā Draudzības iela 6-103, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2015.gada 12.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs S.R., un 2016.gada 12.jūlija Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/876-R par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
29.decembra lēmumu (protokols Nr.21,1.§4.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma,
Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša,
Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.R., par nosacīto cenu 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti
euro, 00 centi) dzīvokli 46,6 m2 platībā un kopīpašuma 466/55152 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-103, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.27.
Izskatot M.L., deklarētā dzīvesvietas adrese: Lielupes iela 23-1, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 27.novembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1750-L, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 54,0 m²
platībā Lielupes iela 23-1, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 13.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/897-L par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 29.decembra lēmumu (protokols Nr.21,1.§14.p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot M.L., par nosacīto cenu 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 54,0 m2 platībā un kopīpašuma 540/7769 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0016 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0016, adrese: Lielupes iela 23-1, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
25

2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.28.
Izskatot V.V., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-108, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 20.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1221-V, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 32,6m² platībā
Draudzības iela 8-108, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 12.jūlijā
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/877-V par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§15.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.V., par nosacīto cenu 1800,- EUR (viens tūkstotis astoņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 32,6 m2 platībā un kopīpašuma 326/62017 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-108, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.29.
Izskatot Ž.F., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 12-64, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 19.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1567-F, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 55,2 m² platībā
Draudzības iela 12-64, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
19.oktobra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par
dzīvokļa īpašnieku kļūs J.F., un 2016.gada 12.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/873-F par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu (protokols Nr.20,5.§3.p.) „Par
dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
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1.

2.

Atsavināt, pārdodot J.F., par nosacīto cenu 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 55,2 m2 platībā un kopīpašuma 534/68712 domājamās
daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 5411 001 0011 001 un 5411 001 0011
002, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0011, adrese:
Draudzības iela 12-64, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.30.
Izskatot T.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
27.augustā ar Nr.KAL/3-19.1/15/1252-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Draudzības iela 6-38, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā,
un 2016.gada 11.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.KAL/319.2/16/847-K
par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu”
(protokols Nr.17, 6.§ 20.), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot T.K. par nosacīto cenu 1700,- EUR (viens tūkstotis septiņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 6-38,
Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 31,5 m² un kopīpašuma
316/55152 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējums 5411 001
0008 00 un zemes vienības ar kadastra apzīmējums 5411 001 0008.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.31.
Izskatot V.S., deklarētā dzīvesvietas adrese: Jaunības iela 1-23, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 21.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. KAL/319.1/15/1396-S, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 46,4 m² platībā Jaunības
iela 1-23, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada 21.septembra
vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa
īpašnieku kļūs dēls S.S., un 2016.gada 13.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/896-S par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu,
45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols
Nr.18,1.§10.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot S.S., par nosacīto cenu 2800,- EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 46,4 m2 platībā un kopīpašuma 464/47177 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0012 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0012, adrese: Jaunības iela 1-23, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.32.
Izskatot F.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
17.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1385-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Lielupes iela 13-7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā,
ņemot vērā 2015.gada 14.septembrā vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem un
A.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2016.gada 12.jūlijā ar
Nr.KAL/3-19.2/16/874-K par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols
Nr.18, 1.§21.), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.K. par nosacīto cenu 3700,- EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 13-7, Kalnciems,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 76,7 m² un kopīpašuma 752/6010
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējums 5411 001 0020 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 5411 001 0020.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.33.
Izskatot A.P., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-31, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 27.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1251-P, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 54,4 m² platībā
Draudzības iela 8-31, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 12.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/881-P par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra
lēmumu (protokols Nr.17,6.§21.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5,
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Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.P., par nosacīto cenu 2800,- EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 54,4 m2 platībā un kopīpašuma 544/62017 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-31, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.34.
Izskatot A.P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
11.novembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1678-P, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības iela 13-48, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un
2016.gada 12.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu Nr.KAL/319.2/16/875-P par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu” (protokols Nr.21, 1.§9.), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.5),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.P. par nosacīto cenu 1700,- EUR (viens tūkstotis septiņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 13-48,
Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 25,7 m² un kopīpašuma
257/25933 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējums 5411 001
0024 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējums 5411 001 0024.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.35.
Izskatot A.T. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
29.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1459-T, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielupes iela 23-9, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un 2016.gada
12.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.KAL/3-19.2/16/879-T par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
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28.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols Nr.18, 1.§), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 6.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.T. par nosacīto cenu 2800,- EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 23-9, Kalnciems,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 55,8 m² un kopīpašuma 558/7769
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5411 001 0016 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5411 001 0016).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.36.
Izskatot A.B., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 6-73, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 31.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1270-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 46,2 m² platībā
Draudzības iela 6-73, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
25.augusta vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par
dzīvokļa īpašniekiem kļūs sieva V.B. un dēls J.B., un 2016.gada 12.jūlija Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/883-B par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§24.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu 1200,- EUR (viens tūkstotis divi simti euro, 00
centi) V.B. ½ domājamās daļas no dzīvokļa 46,2 m2 platībā un kopīpašuma 462/55152
domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 673, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu – 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro,
00 centi) J.B. ½ domājamās daļas no dzīvokļa 46,2 m2 platībā un kopīpašuma
462/55152 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411
001 0008 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese:
Draudzības iela 6-73, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
3. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
3.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircēji samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
3.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
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4. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.37.
Izskatot M.F., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 6-71, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 31.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1271-F, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 30,2 m² platībā
Draudzības iela 6-71, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
25.augusta vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par
dzīvokļa īpašniekiem kļūs sieva I.F. un dēls V.F., un 2016.gada 13.jūlija Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/898-F par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§25.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu 850,- EUR (astoņi simti piecdesmit euro, 00
centi) I.F. ½ domājamās daļas no dzīvokļa 30,2 m2 platībā un kopīpašuma 302/55152
domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 671, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu – 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro, 00
centi) V.F., ½ domājamās daļas no dzīvokļa 30,2 m2 platībā un kopīpašuma
302/55152 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411
001 0008 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese:
Draudzības iela 6-71, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
3. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
3.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
3.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
4. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.38.
Izskatot Z.T., deklarētā dzīvesvietas adrese: Slimnīcas iela 1-3, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 9.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. KAL/319.1/15/1331-T, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 48,1 m² platībā
Slimnīcas iela 1-3, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 12.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/884-T par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§39.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot Z.T., par nosacīto cenu 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti euro,
00 centi) dzīvokli 48,1 m2 platībā un kopīpašuma 481/3580 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0015 003 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0142, adrese: Slimnīcas iela 1-3, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.39.
Izskatot J.S. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
20.augustā ar Nr.KAL/3-19.1/15/1222-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības iela 7-12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un 2016.gada
12.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.KAL/3-19.2/16/878-S par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols Nr.17, 6.§14.), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.S. par nosacīto cenu 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 7-12, Kalnciems,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 41,4 m² un kopīpašuma 414/17304
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.40.
Izskatot I.L., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 4-30, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 16.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1555-L, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 61,7 m² platībā
Draudzības iela 4-30, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 12.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/882-L par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
25.novembra lēmumu (protokols Nr.20,5.§4.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija
protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot I.L., par nosacīto cenu 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro,) dzīvokli 61,7 m2 platībā un kopīpašuma 617/21381 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-30, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.41.
Izskatot K.R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
14.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1813-R, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Draudzības iela 6-19, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā,
un 2016.gada 11.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.KAL/319.2/16/848-R par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.21, 1.§23.), Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes
protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot K.R. par nosacīto cenu 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 6-19,
Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,1 m² un kopīpašuma
461/55152 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001
0008 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.42.
Izskatot S.P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
17.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1384-P, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Jaunības iela 1-15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un 2016.gada
12.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.KAL/3-19.2/16/880-P par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
28.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols Nr.18, 1.§9.), Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.P. par nosacīto cenu 2800,- EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Jaunības iela 1-15, Kalnciems,
33

Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 54,8 m² un kopīpašuma 532/47177
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējums 5411 001 0012 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējums 5411 001 0012.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.43.
Izskatot K.I., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 12-16, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 12.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1519-I, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 69,1 m² platībā
Draudzības iela 12-16, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
12.oktobra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par
dzīvokļa īpašnieku kļūs V.I., un 2016.gada 13.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/899-I par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu,
45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols
Nr.18,1.§28.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta
Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.I., par nosacīto cenu 3100,- EUR (trīs tūkstoši viens simts
euro,) dzīvokli 69,1 m2 platībā un kopīpašuma 653/68712 domājamās daļas no būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 5411 001 0011 001 un 5411 001 0011 002, un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0011, adrese: Draudzības iela 12-16,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.44.
Izskatot I.S. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
10.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1805-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības ielā 6-115, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un
2016.gada 14.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu Nr.KAL/319.2/16/905-S par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu” (protokols Nr.21, 1.§ 22.), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.5),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
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Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.S. par nosacīto cenu 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 6-115, Kalnciems,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,6 m² un kopīpašuma 466/55152
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.45.
Izskatot I.B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
17.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1383-B, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības ielā 12A-116, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, ņemot
vērā 2015.gada 17.septembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par
dzīvokļa īpašnieku kļūs I.B. un I.B. iesniegumu, kas 2016.gada 14.jūlijā reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/3-19.2/16/912-B par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu “Par
dzīvokļa atsavināšanu” (protokols Nr.18, 1.§7.), Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Irinai Boiko par nosacīto cenu 3100,- EUR (trīs tūkstoši viens
simts euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 12A-116,
Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 55,5 m² un kopīpašuma
540/68712 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 5411 001 0011 001
un 5411 001 0011 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0011.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.46.
Izskatot F.P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
30.novembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1756-P, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības ielā 6-109, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un
2016.gada 14.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu Nr.KAL/319.2/16/906-P par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu” (protokols Nr.21, 1.§ 11.), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.5),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot F.P. par nosacīto cenu 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 6-109, Kalnciems,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 47,1 m² un kopīpašuma 471/55152
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5411 001 0008 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5411 001 0008).
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.47.
Izskatot Z.M. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
26.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1607-M, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības iela 13-25, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un
2016.gada 14.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu Nr.KAL/319.2/16/910-M par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.21, 1.§15.), Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes
protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Z.M. par nosacīto cenu 2700,- EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 13-25,
Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 58,3 m² un kopīpašuma
560/25933 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001
0024 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0024.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.48.
Izskatot I.J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2015.gada
2.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/15/1287-J, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības iela 13-28, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un
2016.gada 14.jūlijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu Nr.KAL/319.2/16/913-J par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu “Par dzīvokļa atsavināšanu” (protokols
Nr.17, 6.§28.), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.J. par nosacīto cenu 2700,- EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro) Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 13-28,
Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 58,6 m² un kopīpašuma
563/25933 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001
0024 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0024).
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2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.49.
Izskatot J.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: Stadiona iela 4-12, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 3.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. KAL/319.1/15/1297-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 47,8 m² platībā Stadiona
iela 4-12, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 15.jūlija Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/919-M par piekrišanu iegādāties
minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto
cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§33.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.M., par nosacīto cenu 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti
euro) dzīvokli 47,8 m2 platībā un kopīpašuma 478/4223 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0069 001 un zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 5411 001 0069 un 5411 001 0071, adrese: Stadiona iela 4-12,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.50.
Izskatot A.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 11-36, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 3.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1298-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 47,1 m² platībā
Draudzības iela 11-36, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 15.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/918-M par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§27.p.) „Par dzīvokļa
atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma,
Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša,
Sarmīte Balode) nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot A.M., par nosacīto cenu 2400,- EUR (divi tūkstoši četri simti
euro) dzīvokli 47,1 m2 platībā un kopīpašuma 471/19660 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0023 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0023, adrese: Draudzības iela 11-36, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.51.
Izskatot J.R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Parka iela 2-4, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/15/1512 - R par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 53,5 m² platībā Parka
iela 2-4, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14. jūlijā Elejas
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1011–R par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,) , Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.R. par nosacīto cenu 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti
euro) dzīvokli 53,5 m2 platībā, kopīpašuma 517/15433 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0433 001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0433 Parka iela 2-4, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.52.
Izskatot S.Ž., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Parka iela 10-16, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/15/1235 - Ž par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 56,4 m² platībā Parka
iela 10-16, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14. jūlijā Elejas
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1012–Ž par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,) , Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot S.Ž. par nosacīto cenu 1700,- EUR (viens tūkstotis septiņi
simti euro) dzīvokli 56,4 m2 platībā, kopīpašuma 595/11747 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0432 001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0432 Parka iela 10-16, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
38

2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.53.
Izskatot V.K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Parka iela 2-18, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/15/1377 - K par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 72,2 m² platībā Parka
iela 2-18, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14. jūlijā Elejas
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1013–K par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.K. par nosacīto cenu 1900,- EUR (viens tūkstotis deviņi
simti euro) dzīvokli 72,2 m2 platībā, kopīpašuma 686/15433 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0433 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0433 Parka iela 2-18, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.54.
Izskatot V.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Dārza iela 15-4, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/15/1351 - B par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 54,7 m² platībā Dārza
iela 15-4, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14. jūlijā Elejas
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1014–B par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,) , Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.B. par nosacīto cenu 1700,- EUR (viens tūkstotis septiņi
simti euro) dzīvokli 54,7 m2 platībā, kopīpašuma 547/19280 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0426 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0426 Dārza iela 15-4, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
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3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.55.
Izskatot A.Ņ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Lietuvas iela 65/67-28, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/1303 - Ņ par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 47,9 m²
platībā Lietuvas iela 65/67-28, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada
14. jūlijā Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1015–Ņ par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
Atsavināt, pārdodot A.Ņ. par nosacīto cenu 1600,- EUR (viens tūkstotis seši simti
euro) dzīvokli 47,9 m2 platībā, kopīpašuma 479/16080 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 Lietuvas iela 65/67-28, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
1.

4.56.
Izskatot L.K.T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Dārza iela 14-4, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/1238 - T par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 55,0 m²
platībā Dārza iela 14-4, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14.
jūlijā Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1016–T par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,) , Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.K.T. par nosacīto cenu 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci
simti euro) dzīvokli 55,0 m2 platībā, kopīpašuma 515/6989 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0423 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0423 Dārza iela 14-4, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
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3.

Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.57.
Izskatot R.Č., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Bauskas iela 9-15, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/1355 - Č par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 42,6 m²
platībā Bauskas iela 9-15, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14.
jūlijā Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1017–Č par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,) , Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot R.Č. par nosacīto cenu 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci
simti euro) dzīvokli 42,6 m2 platībā, kopīpašuma 426/17673 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 003 Bauskas
iela 9-15, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.58.
Izskatot T.D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Parka iela 4-12, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/15/1160 - D par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 74,0 m² platībā Parka
iela 4-12, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14. jūlijā Elejas
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1019–D par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot T.D. par nosacīto cenu 2000,- EUR (divi tūkstoši euro)
dzīvokli 74,0 m2 platībā, kopīpašuma 702/13930 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0429 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0429 Parka iela 4-12, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.59.
Izskatot L.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Gaismas iela 1-15, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/1428 - S par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 72,5 m²
platībā Gaismas iela 1-15, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14.
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jūlijā Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1020–S par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.S. par nosacīto cenu 2200,- EUR (divi tūkstoši divi
simti euro) dzīvokli 72,5 m2 platībā, kopīpašuma 730/11723 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0420 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0420 Gaismas iela 1-15, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.60.
Izskatot S.K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Gaismas iela 3-26, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/1236 - K par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 35,1 m²
platībā Gaismas iela 3-26, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14.
jūlijā Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1021–K par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.K. par nosacīto cenu 1300,- EUR (viens tūkstotis trīs
simti euro) dzīvokli 35,1 m2 platībā, kopīpašuma 351/19361 domājamo daļu
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0424 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0424 Gaismas iela 3-26, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu 1 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.61.
Izskatot I.I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Bauskas iela 9-22, Eleja,
Elejas pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar
Nr.ELE/3-19.1/15/1234 - I par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 42,0 m²
platībā Bauskas iela 9-22, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 15.
jūlijā Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1038–I par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
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komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.I. par nosacīto cenu 1700,- EUR (viens tūkstotis septiņi
simti euro) dzīvokli 42,0 m2 platībā, kopīpašuma 420/17673 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 003 Bauskas
iela 9-22, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.62.
Izskatot J.R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Parka iela 10-15, Eleja, Elejas
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/319.1/15/1503 - R par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 73,0 m² platībā Parka
iela 10-15, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 18. jūlijā Elejas
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1043–R par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
Atsavināt, pārdodot J.R. par nosacīto cenu 2100,- EUR (divi tūkstoši viens simts
euro) dzīvokli 73,0 m2 platībā, kopīpašuma 743/11747 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0432 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0432 Parka iela 10-15, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
1.

4.63.
Izskatot M.R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta “Vālodzes”-8, Ziedkalne,
Vilces pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē ar
Nr.VIL/3-19.1/16/63 - R par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 86,9 m² platībā
“Vālodzes”-8, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 21. jūnijā
Vilces pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.2/16/765–R par piekrišanu
iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
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ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 26. maija lēmumu (sēdes protokols Nr.4,), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1.
Atsavināt, pārdodot M.R. par nosacīto cenu 1200,- EUR (viens tūkstotis divi
simti euro) dzīvokli 86,9 m2 platībā, kopīpašuma 815/13798 domājamām daļām
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0206 001, dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0206 002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0206 “Vālodzes”-8,Ziedkalne, Vilces pagasts Jelgavas
novads.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.
Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.64.
Izskatot V.K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta “Ziedkalnes 2”-14, Vilces
pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē ar Nr.VIL/319.1/15/1510 - K par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 35,3 m² platībā
“Ziedkalnes 2”-14, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 21.
jūnijā Vilces pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.1/16/926–K par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 26. maija lēmumu (sēdes protokols Nr.4,), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1.
Atsavināt, pārdodot V.K. par nosacīto cenu 700,- EUR (septiņi simti euro)
dzīvokli 35,3 m2 platībā, kopīpašuma 338/9163 domājamām daļām no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0029 014 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5490 002 0074 “Ziedkalnes 2”-14, Vilces pagasts Jelgavas
novads.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.
Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
4.65.
Izskatot D.R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta “Vilces skola 2”-2, Vilce,
Vilces pagasts, Jelgavas novads iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē ar
Nr.VIL/3-19.1/15/1818 - R par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 48,8 m²
platībā “Vilces skola 2”-2,Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 11.
jūlijā Vilces pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.1/16/986–R par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
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aprites komisijas 2016.gada 22. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6,), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1.
Atsavināt, pārdodot D.R. par nosacīto cenu –1300,- EUR (viens tūkstotis trīs
simti euro) dzīvokli 48,8 m2 platībā, kopīpašuma 498/2216 domājamām daļām no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0260 “Vilces skola 2”-2, Vilces pagasts Jelgavas
novads.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.
Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.66.
Izskatot Līvbērzes pagasta iedzīvotājas V.K., 2016.gada 6.janvāra iesniegumu,
reģistrācijas Nr.LIV/3-19.1/16/39-K ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli
Bērzu iela 3-13, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada 14.jūlija
iesniegumu, reģ.Nr.LIV/3-19.1/16/1026-K, par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 3.§, 38.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6,
33.p.), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.K. par nosacīto cenu 2700,- EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro) nekustamo īpašumu Bērzu iela 3-13, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads, ar kadastra numuru 5462 900 0368, kas sastāv no dzīvokļa 50,7 m² platībā un
kopīpašuma 507/9145 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5462 006 0252 001) un zemes (kadastra apzīmējums 5462 006 0252).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircēja samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

4.67.
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 un 2016.gada
7.jūlijā Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu Nr.JAU/3-19.1/16/965-L par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.1,
3.§), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
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2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot P.L. par nosacīto cenu 1300,- EUR (viens tūkstotis trīs simti euro)
Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes iela 12-9, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. ar kopējo platību 52,2 m² un kopīpašuma 522/9434
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 010 0226 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 010 0226).
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
5.§
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(1)Dārza iela 1-5, Glūdas pagasts; 2)Jaunības iela 1-59, Kalnciema pagasts; 3)Lielvircavas
iela 7-5, Platones pagasts; 4) Atvari-5, 5)Atvari-3 Zaļenieku pagasts; 6)Dārza iela 2-8,
7)Parka iela 4-5, Elejas pagasts; 8)Draudzības iela 8-17, Kalnciema pagasts; 9)”Papardes”-11,
Vilces pagasts; 10)Bērzu iela 8-21, Sesavas pagasts; 11)”Oglaine 19”-1, Vircavas pagasts
(Ilze Vītola)
5.1.
Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotājas I.C., 2016.gada 20.janvāra iesniegumu,
reģistrācijas Nr.GLU/3-19.1/16/199-C, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Dārza iela 1-5, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Dārza iela 1-5, Nākotne, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 87,2 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts E.C., personas kods ***.
3) 2016.gada 3.februārī ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieci kļūs I.C., 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 – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Dārza iela 1-5, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, 87,2 m2 platībā,
kopīpašuma 872/14227 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums
5452 004 0306) un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5452
004 0306 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.
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5.2.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja J.F. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 20.jūnijā ar Nr.KAL/3-19.1/16/913-F ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Jaunības ielā 1-59, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.59, Jaunības ielā 1,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 53.1m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J.F, viņš ir izteicis 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 – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.59, Jaunības ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,1m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010012001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010012, ar platību 5122m²,
531/47177 domājamās daļas.
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.59, Jaunības ielā 1, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
53,1m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010012001 un zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 54110010012, ar platību 5122m², 531/47177 domājamās
daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.3.
Izskatot Platones pagasta iedzīvotāja L.R. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2016.gada 18.janvārī ar Nr.JNP/3-19.1/16/130-R ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr. 5 Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.5, Lielvircavas ielā
7, Lielvircavā, Platones pagastā ar kopējo platību 60,7m².
2) Dzīvoklis uz termiņu līdz darba tiesisko attiecību beigām ir izīrēts L.R.un viņš ir
izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 25.janvāra
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vienošanos starp īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem, par dzīvokļa īpašnieku kļūs
L.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.
4) Ar Jelgavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada
27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 17 4.§ 1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā nodota
atsavināšanai.
5) Ar Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes 2014.gada 26.maija lēmumu
Nr./8-6/14/135 „Par adrešu piešķiršanu un maiņu Lielvircavas ciemā, Platones
pagastā, Jelgavas novadā” telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
54700070097007005 mainīta adrese no „Upeskrasti”-5, Lielvircava, Platones pag.,
Jelgavas nov., LV-3036 uz Lielvircavas iela 7-5, Lielvircava, Platones pag.,
Jelgavas nov.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.5, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 60,7m², kā kopīpašumu no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54700070097007 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54700070285, ar
platību 1071m².
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.5, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
60,7m², kā kopīpašumu no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700070097007 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54700070285, ar platību
1071m².
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs tiks precizēts.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.4.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotāja A.K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 18.janvārī ar Nr.ZAL/3-19.1/16/136-K ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Atvari”-5, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Atvari”-5, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, 46,3 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
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vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
„Atvari”-5, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 46,3 m² un kopīpašuma
4630/40180 domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 5496 004 0329 001 un
5496 004 0329 002, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329.
1. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.5.
Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas A.S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 11.janvārī ar Nr.ZAL/3-19.1/16/70-S ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Atvari”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Atvari”-3, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, 45,7 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 – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
„Atvari”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 45,7 m² un kopīpašuma
4570/40180 domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 5496 004 0329 001 un
5496 004 0329 002, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329.
1. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.6.
Izskatot I.Š. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 21. janvārī ar
Nr. ELE/3-19.1/16/211 –Š par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Dārza iela 2-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
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1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Dārza iela 2-8, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 41,8 m² platībā (reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 266 8);
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts I.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 dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Dārza iela 2-8, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā 41,8 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0226
002), zemes vienības (kadastra apzīmējums 5448 006 0576) 418/3560 domājamās daļas.
1. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.7.
Izskatot A.B. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 4. martā ar
Nr. JNP/3-19.1/16/437 –B par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Parka iela 4-5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Parka iela 4-5, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 96,0 m² platībā (reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 257 5);
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts I.B.;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Parka iela 4-5, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 96,0 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0429 001), zemes vienības (kadastra apzīmējums 5448 006 0429)
960/13930 domājamās daļas.
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2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.8.
Izskatot A.B. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2016.gada 4. martā ar
Nr. JNP/3-19.1/16/437 –B par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Parka iela 4-5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Parka iela 4-5, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 96,0 m² platībā (reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 257 5);
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts I.B.;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Parka iela 4-5, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 96,0 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
5448 006 0429 001), zemes vienības (kadastra apzīmējums 5448 006 0429)
960/13930 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.9.
Izskatot J.P. iesniegumu, kas reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2016.gada 22. aprīlī ar
Nr. VIL/3-19.1/16/702 –P par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli “Papardes”-11, Ziedkalne, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis “Papardes”-11,
Ziedkalne, Vilces pagastā , Jelgavas novadā 54,4 m² platībā (reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 387 11);
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts 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
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viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli “Papardes”-11, Ziedkalne, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā 54,4 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 001 0205
001), zemes vienības (kadastra apzīmējums 5490 001 0205) 507/11495 domājamās daļas.
1. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.10.
Izskatot A.J. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2016.gada
13.jūnijā ar Nr.KAL/3-19.1/16/891-J, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Draudzības iela 8-117, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Draudzības iela 8117, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 32,2 m²,
2) Dzīvoklis uz darba attiecību laiku izīrēts A.J. un viņš izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho,
Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.117, Draudzības ielā 8, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 32,2 m² un kopīpašuma 322/62017
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.117, Draudzības iela 8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo
platību 32,2 m² un kopīpašuma 322/62017 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5411 001 0009.
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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 dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.11.
Izskatot Vircavas pagasta iedzīvotāja A.S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Vircavas pagasta pārvaldē 2015.gada 9.novembrī ar Nr.VIR/3-19.1/15/1658-S ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Oglaine 19”-1, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Oglaine 19”-1, Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, 44,4 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 – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita
Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
„Oglaine 19”-1, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 44,4 m² un
kopīpašuma 444/5218 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
5492 004 0187 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0187.
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.
6.§
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Priežkalni, Valgundes pagasts)
(Ilze Vītola)
Izskatot SIA “***”, vienotais reģistrācijas Nr.40003899680, juridiskā adrese Daibes
iela 3, Rīga valdes locekļa A.G. iesniegumu, reģistrācijas Nr.JNP/3-19.1/16/930-S ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes vienību 2,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5486 013 0181 „Priežkalni”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1.

Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir nekustamais īpašums ar kadastra Nr.5486 013
0181 „Priežkalni”, Valgundes pagastā, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar platību 2,1
ha. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
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2.

3.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0181 ir apbūvēta. Ēku un būvju
īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā uz SIA “***” vārda saskaņā ar Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 20.jūnija lēmumu un ierakstu Valgundes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000556305.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas būve.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 44.panta ceturto 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 – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode); ATTURAS
– 1 (Oskars Cīrulis) nolemj:
1. Veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.5486 013 0181
“Priežkalni” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
2. Nodot atsavināšanai SIA “***” par nosacīto cenu nekustamo īpašumu „Priežkalni”
(kadastra Nr.5486 013 0181), kas sastāv no zemes vienības 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5486 013 0181.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
15:20 ienāk deputāte Natāļja Hohlova.
7.§
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu
( Pabērzi, Kalnciema pagasts)
(Ilze Vītola)
Izskatot P.D. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2014.gada
18.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/14/1596-D, par pašvaldībai piederošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54310030138 „Pabērzi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā,
atsavināšanu un P.D. 2016.gada 21.jūnijā iesniegto piekrišanu (reģistrācijas Nr.JNP/319.2/16/763-D) iegādāties šo zemes vienību un, ņemot vērā, ka uz zemes vienības (2015.gada
23.oktobrī reģistrēta Kalnciema pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000549759)
atrodas būvju īpašums ar kadastra Nr. 54315030138, ar adresi “Pabērzi”, Kalnciema pag.,
Jelgavas nov., (2008.gada 15.augustā reģistrēts Kalnciema pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000440757) un 2009.gada 9.martā ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums
Nr.270, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8., punktu, 44.panta ceturto daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
25.novembrī lēmumu (protokols Nr.20, 8.§) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”,
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija
protokolu Nr.4, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot P.D. par nosacīto cenu – 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti
euro) apbūvētu zemes vienību 2.35 ha platībā, kadastra apzīmējums 54310030138,
kas atrodas „Pabērzi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
8.§
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu
(Elejas pagasts)
(Aigars Strupulis)
Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada, Elejas pagasta, Elejā, pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otro daļu, 15.panta 1. un 2.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.,17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības
ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2.,11.punktu, Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas
plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Lilita Leoho, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atdalīt no zemesgrāmatā nereģistrēta pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.5448 006 0015 „Pagasta zemes”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv
no divām zemes vienībām ar kopējo platību 0,44 ha, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0688 daļu 0,08 ha platībā.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0688 daļu 0,08 ha platībā pievienot
nekustamā īpašuma “Stacijas iela” (kadastra Nr.5448 006 0356) sastāvam kā otro zemes
vienību.
3. Noteikt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 00688 esošam
infrastruktūras objektam Stacijas iela.
4. Veikt grozījumus Elejas pagasta ceļu un ielu sarakstā, informējot valsts akciju sabiedrību
„Latvijas valsts ceļi”.
5. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0688 daļai 0,08 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101).
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
9.§
Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu
(Vilces pag.)
(Ziedonis Caune, Aigars Strupulis, Sarmīte Balode, Madars Lasmanis, Irina Dolgova)
Sēdes vadītājs informē par deputāta Jura Lavenieka iesniegto priekšlikumu - “ielas
nosaukumu, Dimantu iela mainīt uz Blankenfeldes ielu”.
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Deputāts Aigars Strupulis informē, ka Vilces pagasta iedzīvotāji šādam ielas nosaukumam
neiebilst.
Deputāte Sarmīte Balode informē, ka Dimantu ielas nosaukums patapināts no vietas
“Dimantu ferma”, savukārt Blankenfelde ir vēsturiski senāks nosaukums un būtu vairāk
piemērots.
Deputāts Madars Lasmanis norāda, ka deputāti vienpersoniski nevar pieņemt šādu lēmumu.
Nepieciešams veikt iedzīvotāju aptauju. Deputāts uzskata, ka iedzīvotājiem nepieciešams
organizēt sapulci, kurā tiktu pieņemts šāds vēsturisks fakts.
Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge iebilst un informē, ka pagasta iedzīvotāji tika
informēti un lūgti iesniegt savus priekšlikumus rakstiski. Pagasta iedzīvotāji bieži vien savu
viedokli pauž mutiski.
Deputāte Irina Dolgova jautā, vai šādos gadījumos pagastu pārvaldes vadītājs nevar uzrakstīt
ziņojumu, kurā paustu iedzīvotāju viedokli, vai mājas lapā organizēt iedzīvotāju aptauju.
Sēdes vadītājs aicina balsot par deputāta Jura Lavenieka iesniegto priekšlikumu.
Deputāti balso par Jura Lavenieka priekšlikumu. Atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Lilita Leoho, Valda Sējāne, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Irina Dolgova, Sarmīte Balode); ATTURAS – 3 (Kārlis Rimša, Nataļja
Hohlova, Madars Lasmanis) nolemj mainīt lēmumprojektā minēto ielas nosaukumu Dimanta
iela uz Blankenfeldes iela.
Sēdes vadītājs aicina balsot par lēmumprojektu ar veiktajām izmaiņām.
Lai sakārtotu adresācijas objektus Jelgavas novada, Vilces pagasta, Vilcē, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 11.panta pirmo un otrās daļas 1.punktu, 15.panta
1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6., 10.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.,17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra
noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2.,11.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Lilita Leoho,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte
Balode); PRET – 1 (Madars Lasmanis); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša) nolemj:
1. Piešķirt nosaukumu un noteikt ielas statusu Vilces ciema teritorijā uz zemes vienībām
esošiem infrastruktūras objektiem Tautas nama iela, Skolas iela, Madaru iela .
2. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5490 003 0273 nosaukumu no „Tautas
nama ceļš” uz „Tautas nama iela”.
3. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5490 003 0274 nosaukumu no „Skolas ceļš”
uz „Skolas iela”.
4. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5490 003 0278 nosaukumu no „Madaru
ceļš” uz „Madaru iela”.
5. Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Blankenfeldes iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0241 esošam infrastruktūras objektam – valsts vietējā
autoceļa V1055 “Vilce-Saulīte” posmam Vilces ciema teritorijā, nereģistrējot to
pašvaldības ielu reģistrā.
6. Noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Tērvetes iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0251 esošam infrastruktūras objektam – valsts
56

reģionālā autoceļa P103 Dobele-Bauska posmam Vilces ciema teritorijā, nereģistrējot
to pašvaldības ielu reģistrā.
7. Veikt grozījumus Vilces pagasta ceļu un ielu sarakstā, informējot valsts akciju
sabiedrību „Latvijas valsts ceļi”.
8. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101):
8.1. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5490 003 0273 „Tautas nama iela” sastāvā
esošai zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0273;
8.2. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5490 003 0274 „Skolas iela” sastāvā esošai
zemes vienībai 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0274;
8.3. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5490 003 0278 „Madaru iela” sastāvā
esošai zemes vienībai 0,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0278;
9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par ielas statusa noteikšanu
(Lielplatones un Sidrabes ciemi)
(Aigars Strupulis)
Lai sakārtotu adresācijas objektus Lielplatones un Sidrabes ciemos, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.un 13.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052
„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība” 2., 4. un 11.punktu, Jelgavas
novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas
novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Lilita Leoho, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode); PRET – 1 (Madars Lasmanis);
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša); NEPIEDALĀS – 1 (Nataļja Hohlova) nolemj:
Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0326
esošajam infrastruktūras objektam “Saulrieta iela”.
7. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0356 esošajam
infrastruktūras objektam “Parka iela”.
8. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0320 esošajam
infrastruktūras objektam “Alejas iela”.
9. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0325 esošajam
infrastruktūras objektam “Purmaļu iela”.
10. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0290 esošajam
infrastruktūras objektam “Dārziņu iela”.
11. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0295 esošajam
infrastruktūras objektam “Mazplatones iela”.
12. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0182 esošam
infrastruktūras objektam “Sniķeru iela”.
13. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
14. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
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Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu
(Vircavas pagasts)
(Aigars Strupulis)
Lai sakārtotu adresācijas objektus Vircavas, Oglaines un Mazlauku ciemos, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmo un otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6., 9., 10., 28. un 29.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16., 17.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un uzskaites kārtība”
2., 11.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma,
Lilita Leoho, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode);
PRET – 1 (Madars Lasmanis); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša) nolemj:
Piešķirt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Jelgavas iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5492 001 0374 esošam infrastruktūras objektam – valsts vietējā autoceļa
V1054 Dimzas-Vircava-Vairogs posmam Vircavas ciema teritorijā, nereģistrējot to
pašvaldības ielu reģistrā.
1. Piešķirt ielas statusu un piešķirt nosaukumu „Platones iela” uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5492 001 0373 esošam infrastruktūras objektam – valsts vietējā
autoceļa V1085 Vircava-Platone posmam Vircavas ciema teritorijā, nereģistrējot to
pašvaldības ielu reģistrā.
2. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0409
esošam infrastruktūras objektam “Vecā iela”.
3. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0426
esošam infrastruktūras objektam “Dīķu iela”.
4. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0406
esošam infrastruktūras objektam “Beiku ceļš”.
5. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0405
esošam infrastruktūras objektam “Plāksnīšu iela”.
6. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0404
esošam infrastruktūras objektam “Madaru iela”.
7. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0505
esošam infrastruktūras objektam “Sibru iela”.
8. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0402
esošam infrastruktūras objektam “Uzāru iela”.
9. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0193 un
5492 004 0113 esošam infrastruktūras objektam “Parka iela”.
10. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0117
esošam infrastruktūras objektam “Klusā iela”.
11. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0195
esošam infrastruktūras objektam “Zaļā iela”.
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12. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu “Vladimira Moroza iela” ar kadastra Nr.5492
004 0194, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0194 uz
nosaukumu “Sala iela”. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5492 004 0194 esošam infrastruktūras objektam “Sala iela”.
13. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu “Pagasta ceļš 54-Bitenieki-pagasta ceļš 18”,
kadastra Nr.5492 002 0118, uz nosaukumu “Kavužu iela”.
14. Piešķirt ielas statusu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0118
esošam infrastruktūras objektam “Kavužu iela”.
15. Veikt izmaiņas Vircavas pagasta ceļu un ielu sarakstā, informējot VAS “Latvijas
valsts ceļi”.
16. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM 1101) nekustamā īpašuma
„Vecā iela” sastāvā esošai zemes vienībai 0,2050 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5492 001 0409, nekustamā īpašuma „Beiku ceļš” sastāvā esošai zemes vienībai 0,76
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0406, nekustamā īpašuma „Plāksnīšu
iela” sastāvā esošai zemes vienībai 0,1316 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492
001 0405, nekustamā īpašuma „Madaru iela” sastāvā esošai zemes vienībai 0,19 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0404, nekustamā īpašuma „Uzāru iela”
sastāvā esošai zemes vienībai 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0402,
nekustamā īpašuma “Zaļā iela” sastāvā esošai zemes vienībai 0,1360 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5492 004 0195, nekustamā īpašuma “Sala iela” sastāvā esošai
zemes vienībai 0,0524 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0194, nekustamā
īpašuma “Kavužu iela” sastāvā esošai zemes vienībai 0,32 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 002 0118 .
17. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
18. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
19. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
20. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
21. Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3001, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par dāvinājuma pieņemšanu
(Ilze Vītola, Daiga Branta, Irina Dolgova, Dzintars Lagzdiņš)
Deputāte Irina Dolgova interesējas vai tas atlikušais dzīvokļa īpašnieks, kas solīja pārdot savu
daļu nepārdomās?
Daiga Branta atbild, ka šobrīd gaida no šī īpašnieka iesniegumu.
Dzintars Lagzdiņš paskaidrojot informē, ka dzīvojamo māju ar vienu īrnieku ir vieglāk pārdot,
nekā ar diviem.
Izskatot J.K. (personas kods ***) 2016.gada 8.jūlija iesniegumu ar lūgumu pieņemt
kā dāvinājumu- nekustamo īpašumu dzīvokli ar kadastra numuru 54709000172, kas atrodas
Ausekļa ielā 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts, ka:
1. minētais nekustamais īpašums īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.4 34,4 m2 platībā,
kopīpašuma 344/3337 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
54700070154001 un 344/3337 domājamās daļas no zemes ar kadastra
apzīmējumu 54700070154;
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īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ir nostiprinātas Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Platones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 374 4,
pamatojoties uz 2007.gada 29. janvāra lēmumu;
3. dzīvokļa īpašums nav nevienam citam atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar
parādiem un saistībām, kā arī par to nav strīda.
4. zemes vienība 0,1827 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700070154 un
dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 54700070154001 Ausekļa iela 42,
Lielvircava, Platones pag., Jelgavas nov. atrodas pašvaldības bilancē un
nekustamais īpašums reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Platones
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 374, pamatojoties uz 2001.gada 15. maija
lēmumu.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Lilita Leoho,
Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte
Balode); PRET – 1 (Irina Dolgova); NEPIEDALĀS – 1 (Nataļja Hohlova) nolemj:
Pieņemt no Jura Kukuļa dāvinājumu - dzīvokli ar kadastra numuru 54709000172, kas
atrodas Ausekļa ielā 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, noslēdzot
dāvinājuma līgumu.
2.

13.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē
(Ilze Vītola)
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Priedītes” ar kadastra Nr.5490 003 0261, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,586 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 5490 003 0261 un uz tā esošas dzīvojamās mājas (kopējā platība 69,7 m²) ,
(reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.422) nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „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 otrās daļas 1.
punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 11.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Lilita Leoho,
Valda Sējāne, Madars Lasmanis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Sarmīte Balode); PRET – 1
(Oskars Cīrulis); ATTURAS – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova) nolemj:
1.
Atsavināt nekustamo īpašumu „Priedītes”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5490 003 0261, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 2480,- EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro).
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Priedītes” ar kadastra Nr.5490 003 0261
izsoles noteikumus.
3.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
14.§
Par starpgabala statusa noteikšanu
(Laivinieki, Līvbērzes pag., Bajāriņi, Glūdas pag.)
(Aigars Strupulis)
Izskatot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5462 005 0082 un 5452 007 0270
dokumentus, konstatēts:
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1) Par zemes vienību “Laivinieki”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
apzīmējumu 5462 005 0082 un “Bajāriņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra apzīmējumu 5452 007 0270, zemes reformas laikā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā zemes pieprasījumi īpašuma tiesību atjaunošanai no kādreizējiem
zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nav saņemti.
2) Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu ar Jelgavas novada domes
2009.gada 30.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 48.§) „Par zemes piekritību”
noteikts, ka Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt un uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma zemes vienība „Laivinieki” 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 005 0082 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
3) Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu ar Jelgavas novada domes
2016.gada 22.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 12.§) „Par grozījumiem Jelgavas
novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols Nr.11, 48.§) „Par zemes
piekritību” noteikts, ka Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt un uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zemes vienība „starpgabals” 0,26 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0270 Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.
4) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5462 005 0082 un 5452 007 0270 nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļiem (ielām), tādēļ minētās zemes
vienības ir zemes starpgabali, pamatojoties uz “Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 1.panta 11.b punktu.
5) Pieņemot lēmumus par zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldība nav noteikusi tām
statusu - starpgabals.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punkta
“b” apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1.

2.

Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai:
1.1. “Laivinieki”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu
5462 005 0082;
1.2. “Bajāriņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu
5452 007 0270.
Reģistrēt pirmajā punktā minētos starpgabalus zemesgrāmatā uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda.
15.§
Par zemes iznomāšanu
(Rīgas iela 5, Valgundes pag.)
(Ilze Vītola)

Izskatot A.M. 2016.gada 6.jūnija iesniegumu ar lūgumu izmantot zemes vienību Rīgas
iela 5, Tīreļos, Valgundes pagastā 0,5545 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0417
saimnieciskajai darbībai, konstatēts:
1) Nekustamais īpašums “Rīgas iela 5”, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,5545 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0417 ir Jelgavas novada pašvaldības
īpašums. Īpašuma tiesības 2011.gada 8.aprīlī reģistrētas Valgundes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489525;
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2) Atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes vienības plānotais izmantošanas veids
– publiskā apbūve;
3) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes
vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta sabiedriskas
nozīmes objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0900);
4) Zemes vienība nav iznomāta;
5) Uzsākot saimniecisko darbību uz zemes vienības būs nepieciešams novietot ēku,
veidot elektrotīklu pieslēgumu, kā arī veikt zemes darbus, kas kvalificējami kā
būvniecība;
6) Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.pantu, lēmumu par pašvaldībai
piederoša neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem pašvaldības
dome.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.pantu, LR Ministru kabineta noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2., 7.2 un 18.punktu, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina Dolgova,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode) nolemj:
1.

2.
3.

Iznomāt ar apbūves tiesībām Jelgavas novada pašvaldībai piederošu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0417, Rīgas iela 5, Tīreļos, Valgundes
pagastā, Jelgavas novadā, 0,5545 ha platībā, ievērojot nosacījumus:
1.1. Nomnieks tiek noteikts atklātā mutiskā izsolē;
1.2. Pieļaujamais apbūves veids iznomāšanas laikā – mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objekti;
1.3. Nomas termiņš - 10 gadi;
1.4. Nomas maksa - 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne
mazāk kā 28 EUR gadā pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0417 nomas tiesību
izsoles noteikumus.
Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.

16.§
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību
nodošanu
(Strauti, Zaļenieku pag.)
(Ilze Vītola)
Izskatot biedrības “Vide un Cilvēks” 2016.gada 9.maija iesniegumu par dzīvojamās
mājas „Strauti” Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā apsaimniekošanas tiesību
pārņemšanu, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu un
8.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto
daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Nodot nekustamā īpašuma „Strauti”, kadastra Nr.54960040271, kas sastāv no
zemes vienības 0,599 ha platībā un 26 dzīvokļu dzīvojamās mājas, adrese
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2.

Milleru ceļš 6, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., apsaimniekošanas un
pārvaldīšanas tiesības biedrībai “Vide un Cilvēks”.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Jelgavas novada domes
2012.gada 22.februāra lēmuma „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA
„Jelgavas novada KU”” (protokols Nr.3) 17.§ 1.10.punkts.

17.§
Par 2016.gada 25.maija Saistošo noteikumu Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām
Lielupē" precizēšanu
(Ilze Vītola)
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 14.jūnija
vēstuli Nr.18-6/4480, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 5., 7., 13.punktu, 45.panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
140.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Irina Dolgova, Madars Lasmanis);
ATTURAS - 1 (Kārlis Rimša ) nolemj:
Precizēt Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 25.maija saistošos noteikumus Nr.7 ”
Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē”, izsakot tos jaunā redakcijā (1.pielikums).
1. Lēmumu elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai, saistošos noteikumus publicēt.
18.§
Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības apbalvošanas komisijas sastāvā
(Ilze Vītola)
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2 “Jelgavas
novada pašvaldības nolikums” 11.4.punktu, Apbalvošanas komisijas nolikuma 1.3.punktu,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode); ATTURAS – 1 (Aija
Tračuma) nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumā „Par
Apbalvošanas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.13; 13.§) :
1) Aizstāt 2.1.apakšpunktā vārdus „domes priekšsēdētāja vietniece” ar vārdu „deputāte”;
2) aizstāt 2.4. apakšpunktā vārdus “Dzintra Zimaiša, Kultūras nodaļas vadītāja” ar
vārdiem “Anita Liekna, Kultūras pārvaldes vadītāja”;
3) aizstāt 2.6. apakšpunktā vārdu “vadītājs” ar vārdu “direktors”;
4) aizstāt 2.8. apakšpunktā vārdus “Ilze Āna, Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja”
ar vārdiem “Ilze Brakmane, Labklājības pārvaldes vadītāja”.
19.§
Par darba grupas izveidošanu
(Ilze Vītola, Irina Dolgova, Aldis Jēgeris)
Deputāte Irina Dolgova jautā kāpēc lēmuma pielikumam nav norādīts sagatavotājs?
Jurists Aldis Jēgeris skaidro, ka lēmumprojekta pielikumā pievienoto pielikumu un
paskaidrojuma rakstu autors ir lēmumprojekta sagatavotājs. Šajā gadījumā Ilze Brakmane.
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Lai veidotu sabiedrības veselības veicināšanas sistēmu Jelgavas novadā, nodrošinot
likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju,
pamatojoties uz 2014.gada 7.oktobra Jelgavas novada domes lēmumu (protokols Nr.12 4§),
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša) nolemj:
1. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:
1.1 Jelgavas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
pārstāvis,
1.2 Jelgavas novada labklājības pārvaldes pārstāvis,
1.3 Jelgavas novada attīstības nodaļas pārstāvis,
1.4 Jelgavas novada izglītības pārvaldes pārstāvis,
1.5 Jelgavas novada Sporta centra pārstāvis,
1.6 Jelgavas novada pagasta pārvaldes vadītāju pārstāvis,
1.7 Jelgavas novada teritorijā praktizējošu ģimenes ārstu pārstāvis,
1.8 Biedrības “Jelgavas novada seniori” pārstāvis,
1.9 Biedrības ISRK “Cerība” pārstāvis.
2. Par darba grupas vadītāju noteikt Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāju Ilzi
Brakmani.
3. Darba grupas vadītājai reizi gadā (līdz nākamā kalendārā gada 30.janvārim) iesniegt
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram pārskatu par darba grupas darba
rezultātiem.
4. Darba grupas vadītājai, ja nepieciešams, ir tiesības pieaicināt citus speciālistus un
ekspertus, papildus darba grupas sastāvam.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi

20.§
Par konkursa “Sirdsgudrā vecmāmiņa/sirdsgudrais vectētiņš Jelgavas novadā 2016”
nolikuma apstiprināšanu
(Ilze Vītola, Ziedonis Caune)
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar deputāta Oskara Cīruļa priekšlikumu – “Papildus
Europe direct piešķirtajām balvām lūdzu piešķirt no Jelgavas novada pašvaldības budžeta
papildus 30 euro katram apbalvojamajam” un informē, ka Budžeta komisijā šāds jautājums ir
skatīts un no Jelgavas novada pašvaldības budžeta ir iespējams piešķirt šādu naudas balvu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par Oskara Cīruļa priekšlikumu.
Deputāti atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Irina Dolgova,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode nolemj:
piešķirt no Jelgavas novada budžeta papildus naudas balvu 30 euro apmērā katram
apbalvojamajam.
Sēdes vadītājs aicina balsot par lēmumprojektu.
Lai veicināt starppaaudžu pieredzes apmaiņu, ģimenisku saišu stiprināšanu, dzimtas
kultūras vērtību nodošanu, jaunākās paaudzes ciešāku emocionālo sasaisti ar vecvecāku
nodotās pieredzes novērtējumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
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Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Irina Dolgova,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode nolemj:
1. Apstiprināt konkursa “Sirdsgudrā vecmāmiņa/sirdsgudrais vectētiņš Jelgavas novadā
2016” nolikumu (pielikumā).
2. Konkursa “Sirdsgudrā vecmāmiņa/sirdsgudrais vectētiņš Jelgavas novadā 2016”
nolikumu publicēt Jelgavas novada pašvaldības laikrakstā “Jelgavas novada ziņas” un
mājaslapā internetā www.jelgavasnovads.lv.
21.§
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas samazināšanu Jelgavas
novadā
(Ilze Vītola)
Izvērtējot SIA „Jelgavas novada KU” iniciatīvu par pārvaldīšanas maksas
samazināšanu tajās Jelgavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuru pārvaldīšana,
atbilstoši pārvaldes deleģējuma līgumam, ir nodota „Jelgavas novada KU”, lai turpinātu
nodrošināt likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteikto un
kapitālsabiedrībai deleģēto pašvaldības pienākumu - līdz brīdim, kad dzīvojamo māju
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, tās pārvaldīšanu nodrošina pašvaldība, kā arī
nepieciešamību pārvaldīt pašvaldības dzīvojamās mājas, pamatojoties uz likuma „Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma 10.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode nolemj:
1. Noteikt dzīvojamo māju kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu visās dzīvojamās
mājās, kuru kopīpašuma pārvaldīšanu, saskaņā ar Jelgavas novada domes
deleģējuma līgumu, nodrošina SIA „Jelgavas novada KU” – 0,2975 EUR/m2, bez
PVN, jeb 0,36 EUR/m2, ieskaitot PVN.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā dzīvojamo māju kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksa
piemērojama par laiku no 2016.gada 1.jūlija.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
22.§
Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova;
Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis,
Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode nolemj:
veikt grozījumus Svētes pamatskolas nolikumā:
1. papildināt nolikumu ar 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
65

“9.5. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem (kods 01015511);
2. papildināt nolikumu ar 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.6. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem (kods 01015611).”;
3. svītrot 21.3.apakšpunktu
23.§
Par grozījumiem Kārtībā, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas
par izciliem sasniegumiem un naudas balvas apmēru
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Valda
Sējāne, Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode nolemj:
veikt grozījumus Kārtībā, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas
par izciliem sasniegumiem un naudas balvas apmēru:

Individuāli

Olimpiskās spēles un
Pasaules spēles
neolimpiskajos sporta
veidos (euro)
Komandu
veidos

Individuāli

Pasaules
čempionāts
(euro)

Komandu
veidos

Individuāli

Eiropas
čempionāts
(euro)

Komandu
veidos

Individuāli

Komandu
veidos

Latvijas
Olimpiāde
(euro)

Komandu
veidos

Baltijas
čempionāts
(euro)

Individuāli

Latvijas
čempionāts
(euro)

Komandu
veidos
Individuāli

Vieta

1. izteikt 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

1.

100

200

100

200

150

150

350

700

500

1000

500

1000

2.

75

150

75

150

120

120

300

600

400

800

400

800

3.

50

100

50

100

100

100

250

500

300

600

300

600

4.

50

50

200

400

250

500

250

500

5.

50

50

150

300

200

400

200

400

6.

50

50

100

200

150

300

150

300

2. izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

Individuāl
i

Pasaules Junioru
čempionāts
(euro)
Komandu
veidos

Individuāl
i

Eiropas Junioru
čempionāts
(euro)
Komandu
veidos

Individuāl
i

Latvijas
Jaunatnes Olimpiāde
(euro)
Komandu
veidos

Individuāl
i

Baltijas Junioru
čempionāts
(euro)
Komandu
veidos

Individuāl
i

Komandu
veidos

Vieta

Latvijas Junioru
čempionāts
(euro)
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1.

75

150

75

150

150

150

250

500

400

800

2.

50

100

50

100

120

120

200

400

350

700

3.

25

50

25

50

100

100

150

300

300

600

4.

50

50

100

200

250

500

5.

50

50

50

100

200

400

6.

50

50

50

100

150

300

24.§
Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē
(Ilze Vītola)
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Izsoles
komisijas 2016.gada 28.jūnija protokolu Nr.JNP/2-17.2/16/34, kā arī Jelgavas novada
pašvaldības 2016.gada 4.jūlija rīkojumu Nr. 3-2/16/128, kas nosaka, ka kustamās mantas pasažieru autobusa, VW LT46, valsts reģistrācijas Nr. FJ 7846, 2001.gada izlaidums, rīkotā
izsole uzskatāma par nenotikušu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
6.panta pirmo daļu un trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 15.§ 1.) “Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 7.marta
protokolu Nr.2, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Valda Sējāne, Irina
Dolgova, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode);
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša) nolemj:
1) Rīkot atkārtotu, otro, kustamās mantas – pasažieru autobusa VW LT46, valsts
reģistrācijas Nr. FJ 7846, 2001. izlaiduma gads, izsoli, nosakot, ka atsavināšanas
veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
2000 EUR (divi tūkstoši euro) bez PVN.
2) Apstiprināt kustamās mantas – pasažieru autobusa VW LT46, valsts reģistrācijas
Nr. FJ 7846, izsoles noteikumus (pielikumā).
3) Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai Solveigai Arnītei izveidot izsoles
komisiju un organizēt izsoli.
25.§
Par kustamās mantas atsavināšanas veida maiņu
(Ilze Vītola)
Ilze Vītola informē, ka iepriekš lēmumprojektā bija ieviesusies kļūda izsoles sākumcenā.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Izsoles
komisijas 2016.gada 28.jūnija protokolu Nr.JNP/2-17.2/16/35, kā arī Jelgavas novada
pašvaldības 2016.gada 4.jūlija rīkojumu Nr. 3-2/16/129, kas nosaka, ka kustamās mantas pasažieru autobusa, PAZ 32050R, valsts reģistrācijas Nr. DU 5097, 1999.gada izlaidums,
rīkotā izsole uzskatāma par nenotikušu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
6.panta otro daļu un trešo daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmo, otro daļu, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis,
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Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode); PRET – 1 (Madars Lasmanis); ATTURAS –
1 (Irina Dolgova) nolemj:
1) Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumā (protokols
Nr.5, 15.§ 2.) “Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē” :
1.1. Aizstāt 1.punktā vārdus :” pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 236 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro) bez PVN.” Ar vārdiem
“pārdošana par brīvu cenu (nodošana metāllūžņos)”. ;
1.2. svītrot 2.punktu;
1.3. svītrot 3.punktu.
2) Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai Solveigai Arnītei organizēt
atsavināšanu – veicot tirgus izpēti, noskaidrot pircēju, kurš par metāllūžņiem
piedāvās augstāko cenu, un slēgt līgumu.
26.§
Saistošie noteikumi "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības
noteikumi"
(Aigars Strupulis, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova, Modris Žeivots)
Deputāts Kārlis Rimša informē, ka vēl joprojām uztur savu pretenziju par obligātu zāles
pļaušanu 2 reizes gadā. Pie kam apakšpunktā 2.6. nav veikti papildinājumi attiecībā par
publiskām vietām.
Deputāts Aigars Strupulis skaidro, ka šie saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Deputāts Madars Lasmanis iebilst ka MK noteikumi virzīti uz pilsētvides objektiem, taču lauku
teritorijā nepieciešams rast citu risinājumu.
Modris Žeivots skaidro, ka šī gada 22.februārī visiem klātesošajiem tika izsūtīts e-pasts ar
lūgumu sniegt priekšlikumus, taču diemžēl saņēmis tikai viena deputāta un divu darbinieku
priekšlikumus. Šie noteikumi tiks sūtīti VARAM apstiprināšanai. Ja būs nepieciešams veikt
grozījumus, to tad arī darīs.
Sēdes vadītājs informē, ka deputāte Irina Dolgova iesniegusi priekšlikumu: “Precizēt, ņemot
vērā deputāta K. Rimšas iebildumus un pieņemt augusta domes sēdes laikā”.
Deputāte Irina Dolgova paskaidro, ka šo priekšlikumu iesniegusi tāpēc, ka uzskata, ka šie
saistošie noteikumi nav līdz galam izstrādāti.
Sēdes vadītājs aicina balsot par deputātes Irinas Dolgovas priekšlikumu.
Deputāti atklāti balso par priekšlikumu: PAR – 5 (Nataļja Hohlova; Kārlis Rimša,
Irina Dolgova, Madars Lasmanis, Lilita Leoho); PRET – 8 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Sarmīte Balode);
ATTURAS – 1 (Aija Tračuma). PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪTS.
Sēdes vadītājs aicina balsot par lēmumprojektu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās un otro daļu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 26.panta
trešo daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis,
Anita Klupša, Sarmīte Balode); PRET – 3 (Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Irina Dolgova);
ATTURAS – 1 (Aija Tračuma) nolemj:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Jelgavas novada pašvaldības administratīvās
atbildības noteikumi” (pielikumā).
27.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes
2016.gada 15.jūlija iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis,
Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne,
Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode); PRET – 1 (Irina Dolgova
nolemj:
1. Piešķirt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu 2 kalendāra nedēļas no 2016.gada 1.augusta līdz 14.augustam
(ieskaitot) – 8 kalendāra dienas par darba gadu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada
30.jūnijam un 6 kalendāra dienas par darba gadu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2016.gada
30.jūnijam.
2. Izmaksāt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem pabalstu 50%
apmērā no mēnešalgas, pamatojoties uz 2010.gada 22.decembra Jelgavas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 29.3.punktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļai.
28.§
Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā
(Ilze Vītola, Aija Tračuma, Ziedonis Caune, Dzintars Lagzdiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova)
Deputāte Aija Tračuma interesējas, kāpēc šis amats piedāvāts tikai deputātam Aigaram
Strupulim.
Ziedonis Caune atbild, ka deputāts Aigars Strupulis jau iepriekš ir bijis šajā amatā, un pārzina
šīs jomas specifiku.
Vairāki deputāti iebilst.
Dzintars Lagzdiņš skaidro, ka Komiteju sēdē šis lēmumprojekts tika skatīts un nevienam
deputātam neradās nekādi jautājumi un iebildumi.
Ilze Vītola informē, ka laikā no apvienoto komiteju sēdes, neviens deputāts nav iesniedzis
iesniegumu šai vakancei.
Deputāts Kārlis Rimša piedāvā izvirzīt deputāta Edgara Turka kandidatūru un lēmumu
pieņemt augusta domes sēdē.
Deputāte Irina Dolgova piedāvā izvirzīt deputātes Nataļjas Hohlovas kandidatūru.
Deputāte Nataļja Hohlova neiebilst un ir gatava rakstīt iesniegumu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par deputātes Irinas Dolgovas priekšlikumu: “Iecelt Jelgavas
novada domes deputāti Natāliju Hohlovu Iepirkuma komisijas locekļa amatā”.
Deputāti atklāti balso par priekšlikumu PAR – 5 (Irina Dolgova, Aija Tračuma,
Madars Lasmanis, Kārlis Rimša, Lilita Leoho); PRET – 6 (Ziedonis Caune, Valda Sējāne,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Sarmīte Balode); ATTURAS – 3 (Nataļja
Hohlova, Anita Klupša, Inta Savicka). PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪTS.
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P.S. Ilze Vītola mutiski informē, ka elektroniskajā balsojumā ir kļūdījusies un balso PRET.
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Izskatot Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Valda Buividaiša
2016.gada 5.jūlija iesniegumu un Jelgavas novada domes deputāta Aigara Strupuļa 2016.gada
12.jūlija iesniegumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, Iepirkuma komisijas nolikuma 3.1.apakšpunktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 8 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Sarmīte Balode); PRET – 5 (Kārlis Rimša, Madars
Lasmanis, Lilita Leoho, Aija Tračuma, Irina Dolgova); ATTURAS – 1 (Anita Klupša)
nolemj:
1. Atbrīvot Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Valdi Buividaiti no
Iepirkuma komisijas locekļa amata.
2. Iecelt Jelgavas novada domes deputātu Aigaru Strupuli Iepirkuma komisijas
locekļa amatā.

29.§
Par Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam un vides pārskata
apstiprināšanu
(Ilze Vītola)
Ilze Vītola informē, ka lēmumprojekts papildināts saskaņā ar ministrijas norādījumiem.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.628.
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.2.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā”, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode); PRET – 1 (Irina Dolgova nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada attīstības programmu.
2. Apstiprināt Jelgavas novada attīstības programmas Vides pārskatu.
3. Noteikt Jelgavas novada attīstības programmas un Jelgavas novada attīstības
programmas Vides pārskata darbības laiku no 2016.gada 1.augusta līdz 2023.gada
30.decembrim.
4. Jelgavas novada attīstības programmu un Jelgavas novada attīstības programmas
Vides pārskatu nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam un VARAM.
5. Publicēt paziņojumu par Jelgavas novada attīstības programmas un Jelgavas novada
attīstības programmas Vides pārskata apstiprināšanu Telpiskās attīstības plānošanas
sistēmā TAPIS, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jelgavas novada ziņas”, ievietot
pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

30.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
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(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Nodarbinātības valsts aģentūras un Biedrības Lauku partnerība „Lielupe”
2016.gada 20.jūnijā noslēgto līgumu Nr.23.12.6-2/6, un Biedrības Lauku partnerība „Lielupe”
2016.gada 6.jūlija Līdzfinansējuma pieprasījumu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR
– 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu 4339.37 EUR (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro,
37 centi) ar izmaksas termiņu 2016.gadā – 872.80 EUR (astoņi simti septiņdesmit divi euro,
80 centi), 2017.gadā – 3466.57 EUR (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro, 57 centi)
biedrībai Lauku partnerība „Lielupe” projekta „Subsidētās darba vietas jauniešiem
bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”” realizācijai. Projekta kopējās
izmaksas 16919.37 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro, 37 centi).
1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

31.§
Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības
(apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra protokolu Nr.15, 35.§)
grozīšanu
(Ilze Vītola, Sandra Kalvāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmo un otro
daļu, 2002.gada 6.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.343 „Darba aizsardzības prasības,
strādājot ar displeju” 11., 12., 14.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka,
Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
kārtībā (apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra protokolu Nr.15, 35.§)
(turpmāk – kārtība):
1. Papildināt kārtību ar 39.1 punktu šādā redakcijā:
“39.1 Darbiniekiem, kuriem obligātajā veselības pārbaudē konstatēts, ka darba pienākumu
veikšanai ir nepieciešami piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi,
kompensē piemērotu speciāli medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes
izdevumus 70,00 EUR apmērā. Šo līdzekļu iegādes izdevumu kompensēšanai darbinieks
iesniedz iestādes vadītājam (darba devējam) šādus dokumentus:
39.1 1. iesniegumu ar lūgumu kompensēt izdevumus;
39.12. obligātās veselības pārbaudes karti, kurā ir apstiprinājums tam, ka veselības pārbaudē
konstatēts, ka darbiniekam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli
medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (ja šī karte jau nav iesniegta par darba
aizsardzību atbildīgajai personai vai par personālu atbildīgajai personai);
39.13. speciālo medicīniski optisko korekcijas līdzekļu recepti;
39.14. maksājumus apstiprinošus dokumentus, kuros norādīts darbinieka vārds,
uzvārds, personas kods un maksājuma mērķis.”
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2. Izdarīt grozījumus kārtības 3.pielikumā:
2.1. izteikt 1.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2.2. Pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri uz attiecīgā gada 1.novembri nodarbināti
pašvaldības iestādēs ne mazāk par vienu gadu un kuri darba attiecībās kopumā (saskaitot
likmes visās Jelgavas novada pašvaldības iestādēs un SIA “Jelgavas novada KU” (gadījumā,
kad darbinieks vienlaikus strādā pašvaldības iestādē un uzņēmumā un viņa veselību nav
apdrošinājis uzņēmums)), strādā vismaz 0,5 darba likmes”;
2.2. papildināt 1.2.punktu ar 1.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2.3. Pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri uz attiecīgā gada 1.novembri nodarbināti
pašvaldības iestādēs ne mazāk par vienu gadu un darba attiecībās kopumā strādā mazāk par
0,5 darba likmēm un ir izteikuši vēlēšanos iegādāties veselības apdrošināšanas polisi, sedzot
50% no apdrošināšanas prēmijas no personīgajiem līdzekļiem (otrus 50% sedz Jelgavas
novada pašvaldība), atbilstoši nolikuma 2.2.punkta nosacījumiem”;
2.3. 2.2.punkta tabulas 3.ailē aizstāt skaitli “113.00” ar skaitli “130,00”.
2.4. izteikt 2.4. punktu šādā redakcijā:
“2.4. Apdrošināmo sarakstu apdrošinātājam (dati uz attiecīgā gada 1.novembri)
iesniedz Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļa.”;
25. aizstāt 2.5.punktā vārdus “centrālās administrācijas personāla speciālists piecu
darba dienu laikā” ar vārdiem “Personāla nodaļa līdz attiecīgā mēneša pēdējai darba dienai”;
2.6. svītrot 2.7.punktu;
2.7. papildināt kārtību ar 2.8.punktu šādā redakcijā:
“2.8. Ja, turpinot darba attiecības atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma
grozījumiem, samazinās darbinieka darba likmes apjoms un viņš vairs neatbilst kārtības
1.2.2.punktā noteiktajiem kritērijiem, darbiniekam ir tiesības turpināt izmantot saņemto
apdrošināšanas programmu līdz izsniegtās veselības apdrošināšanas kartes darbības termiņa
beigām.”
2.8. Aizstāt 3.2.punktā vārdus “centrālās administrācijas personāla speciālistam” ar
vārdiem “Personāla nodaļai”

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
32.§
Par Sadarbības līguma Ar Latvijas Republikas Zemesardzes štābu noslēgšanu
(Dzintars Lagzdiņš, Irina Dolgova)
Deputāte Irina Dolgova interesējas kāpēc nepieciešama šāda zemessardzes palīdzība, ja
novadā ir pašvaldības policija?
Dzintars Lagzdiņš atbild, ka pašvaldībai organizējot pasākumus ir nepieciešams lūgt
zemessargu palīdzību kārtības nodrošināšanā. Zemessargi nevar sniegt palīdzību, ja nav
noslēgts šāds sadarbības līgums.
Sēdes vadītājs informē, ka deputāte Irina Dolgova iesniegusi priekšlikumu: “Atlikt
jautājuma izskatīšanu līdz augusta komiteju sēdei”.
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Sēdes vadītājs aicina balsot par iesniegto priekšlikumu.
Deputāti atklāti balso par priekšlikumu PAR – 2 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša);
PRET – 11 (Ziedonis Caune, Valda Sējāne, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Oskars Cīrulis, Nataļja Hohlova, Anita Klupša, Inta Savicka Sarmīte
Balode); ATTURAS – 1 (Madars Lasmanis). PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪTS.
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Lai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un
drošību publisko pasākumu un dažādu citu norišu laikā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 27.punktu 62. panta 4.punktu un 95.panta otro daļu, kā arī
ievērojot 2010.gada 5.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr. 936 „Kārtība, kādā Latvijas
Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu
novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā”, Ministru kabineta 2010.gada
5.oktobra noteikumu Nr.946 „Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas,
ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo
notikumu seku likvidēšanas pasākumos” 2. un 3.8.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
13.oktobra noteikumus Nr.579 „ Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti
sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes
teritorijā miera laikā”, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars
Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode);
NEPIEDALĀS – 1 (Irina Dolgova) nolemj:
1. Noslēgt sadarbības līgumu (pielikumā) ar Latvijas Republikas Zemessardzes
štābu.
2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Z.Cauni noslēgt sadarbības līgumu.
3. Uzdot par pienākumu Jelgavas novada pašvaldības Policijas priekšniekam izvērtēt
sadarbības līguma apjoma nepieciešamību katrā konkrētajā gadījumā un kontrolēt
sadarbības gaitu.

33.§
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(1)Lielupes 13-6, 2)Draudzības iela 7-3, 3)Slimnīcas iela 3-8, 4)Draudzības iela 7-37,
5)Draudzības iela 8-40, 6)Draudzības iela 8-61, 7)Draudzības iela 8-13, 8)Draudzības iela 834, 9) Draudzības iela 11-38, 10)Draudzības iela 4-33, 11)Draudzības iela 4-39, 12)Draudzības
iela 13-18, 13)Draudzības iela 4-41, 14)Slimnīcas iela 3-4, 15)Draudzības iela 10-19,
16)Draudzības iela 6-41, Kalnciema pagasts; 17)Kastaņu ceļš 17-2,18)Milleru ceļš 6-14,
19)Kastaņu ceļš 13-15, 20)Milleru ceļš 4-13, 21)Centra iela 17-1, Zaļenieku pagasts;
22)Sidrabītes -5, 23)Atmodas-12, Lielplatones pagasts24)Kastaņu iela 4-18, Sesavas pagasts)
(Daiga Branta)
33.1.
Izskatot S.A., deklarētā dzīvesvietas adrese: Lielupes iela 13-6, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 28.decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. KAL/319.1/15/1892-A, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 65,9 m² platībā Lielupes
iela 13-6, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 21.jūlija Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/961-A par piekrišanu iegādāties
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minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto
cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§23.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.A., par nosacīto cenu – 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts
euro, 00 centi) dzīvokli 65,9 m2 platībā un kopīpašuma 659/6010 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0020 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0020, adrese: Lielupes iela 13-6, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
1.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
1.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
33.2.
Izskatot J.D., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 7-3, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 31.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1274-D, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 38,9 m² platībā
Draudzības iela 7-3, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 21.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/963-D par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§23.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.D., par nosacīto cenu –2600,- EUR (divi tūkstoši seši simti
euro, 00 centi) dzīvokli 38,9 m2 platībā un kopīpašuma 389/17304 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022, adrese: Draudzības iela 7-3,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
33.3.
Izskatot Ž.M, deklarētā dzīvesvietas adrese: Slimnīcas iela 3-8, Kalnciems, Kalnciema
pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 15.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. KAL/319.1/15/1362-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 42,7 m² platībā
Slimnīcas iela 3-8, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 20.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/951-M par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
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4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§41.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ž.M., par nosacīto cenu – 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti
euro, 00 centi) dzīvokli 42,7 m2 platībā un kopīpašuma 427/3575 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0015 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0015, adrese: Slimnīcas iela 3-8, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
33.4.
Izskatot J.K., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 7-37, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 14.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1360-K, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 41,9 m²
platībā Draudzības iela 7-37, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2015.gada 14.septembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs J.K., un 2016.gada 19.jūlija Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/941-K par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,25.§1.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.K., par nosacīto cenu – 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti
euro, 00 centi) dzīvokli 41,9 m2 platībā un kopīpašuma 419/17304 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0022, adrese: Draudzības iela 7-37, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
33.5.
Izskatot I.V., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-40, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 29.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1623-V, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 65,0 m² platībā
Draudzības iela 8-40, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
29.oktobra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu par
dzīvokļa īpašnieku kļūs I.V., un 2016.gada 20.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/952-V par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta
trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu
(protokols Nr.20,5.§6.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda
Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.V., par nosacīto cenu – 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 65,0 m2 platībā un kopīpašuma 650/62017 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-40, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
33.6.
Izskatot V.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-61, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 15.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1363-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 74,1 m²
platībā Draudzības iela 8-61, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada
20.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/950-M par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§40.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.M., par nosacīto cenu –3400 EUR (trīs tūkstoši četri simti
euro, ) dzīvokli 74,1 m2 platībā un kopīpašuma 741/62017 domājamo daļu no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-61, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.7.
Izskatot J.L., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-13, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 20.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1568-L, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 97,8 m² platībā
Draudzības iela 8-13, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 19.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/945-L par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
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4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
25.novembra lēmumu (protokols Nr.20,5.§2.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija
protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.L., par nosacīto cenu –3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
euro) dzīvokli 97,8 m2 platībā un kopīpašuma 978/62017 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-13, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma norakstu nosūtīt adresātam.
33.8.
Izskatot A.Z., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 8-34, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 27.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1253-Z, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 64,9 m² platībā
Draudzības iela 8-34, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
22.augusta vienošanos starp īrnieku J.Z. un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu
par dzīvokļa īpašnieku kļūs A.Z., un 2016.gada 19.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/942-Z par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta
trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu
(protokols Nr.17,6.§17.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda
Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.Z., par nosacīto cenu – 290 EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro) dzīvokli 64,9 m2 platībā un kopīpašuma 649/62017 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0009, adrese: Draudzības iela 8-34, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.
Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2.
Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
33.9.
Izskatot A.B., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 11-38, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 20.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1220-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 37,5 m² platībā
Draudzības iela 11-38, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 19.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/939-B par
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piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§16.p.) „Par dzīvokļa
atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.B., par nosacīto cenu – 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti
euro) dzīvokli 37,5 m2 platībā un kopīpašuma 375/19660 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0023 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0023, adrese: Draudzības iela 11-38, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā
ikmēneša maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.10.
Izskatot J.F., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 4-33, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 2.decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1767-F, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 54,4 m² platībā
Draudzības iela 4-33, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
30.novembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu
par dzīvokļa īpašnieku kļūs E.F., un 2016.gada 18.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/938-F par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu (protokols
Nr.21,1.§13.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija
protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot E.F., par nosacīto cenu –2700EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro) dzīvokli 54,4 m2 platībā un kopīpašuma 544/21381 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-33, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.11.
Izskatot V.K., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 4-39, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 20.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
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KAL/3-19.1/15/1571-K, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 59,4 m² platībā
Draudzības iela 4-39, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 18.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/937-K par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
25.novembra lēmumu (protokols Nr.20,5.§1.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija
protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša,
Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.K., par nosacīto cenu –2800EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro) dzīvokli 59,4 m2 platībā un kopīpašuma 594/21381 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-39, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.12.
Izskatot V.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 13-18, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 21.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1394-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 45,6 m²
platībā Draudzības iela 13-18, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada
18.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/936-M par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18,1.§8.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita
Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.M., par nosacīto cenu – 2500EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro) dzīvokli 45,6 m2 platībā un kopīpašuma 456/25933 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0024 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0024, adrese: Draudzības iela 13-18, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.13.
Izskatot V.L., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 4-41, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 12.novembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
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Nr. KAL/3-19.1/15/1685-L, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 50,1 m²
platībā Draudzības iela 4-41, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada
18.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/935-L par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 29.decembra lēmumu (protokols Nr.21,1.§6.p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne,
Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1.

2.

3.

Atsavināt, pārdodot V.L., par nosacīto cenu – 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro)
dzīvokli 50,1 m2 platībā un kopīpašuma 501/21381 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-41, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

33.14.
Izskatot L.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: Slimnīcas iela 3-4, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 21.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1397-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 42,2 m²
platībā Slimnīcas iela 3-4, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā 2015.gada
11.septembra vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu
par dzīvokļa īpašnieku kļūs S.M., un 2016.gada 18.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/934-M par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta
trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu
(protokols Nr.18,1.§11.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas
novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda
Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.M., par nosacīto cenu – 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti
euro) dzīvokli 42,2 m2 platībā un kopīpašuma 422/3575 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0015 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0015, adrese: Slimnīcas iela 3-4, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
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3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.15.
Izskatot M.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 10-19, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 23.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1426-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 69,2 m²
platībā Draudzības iela 10-19, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada
18.jūlija Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/933-M par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18,1.§14.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita
Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot M.M., par nosacīto cenu – 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti
euro) dzīvokli 69,2 m2 platībā un kopīpašuma 692/15725 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0010 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0010, adrese: Draudzības iela 10-19, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā
divu2.1. nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā
ikmēneša maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.16.
Izskatot A.A., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 6-41, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 2.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.
KAL/3-19.1/15/1476-A, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 31,5 m² platībā
Draudzības iela 6-41, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un 2016.gada 18.jūlija
Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/932-A par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2015.gada 28.oktobra lēmumu (protokols Nr.18,1.§19.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.jūnija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita
Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.A., par nosacīto cenu – 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi
simti euro,) dzīvokli 31,5 m2 platībā un kopīpašuma 315/55152 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-41,
Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
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2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.17.
Izskatot A.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: Kastaņu ceļš 17-2,
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 25.novembra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/15/1737-M par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
34,2 m² platībā Kastaņu ceļš 17-2, Zaļenieki, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un 2016.gada
18.jūlijā Zaļeniekus pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ZAL/3-19.1/16/1048-M par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
29.decembra lēmumu (protokols Nr.21,1.§26.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.M., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1000,00 EUR
(viens tūkstotis euro) dzīvokli 34,2 m2 platībā un kopīpašuma 328/13909 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0298 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0298, adrese: Kastaņu ceļš 17-2, Zaļenieki,
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.18.
Izskatot I.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: Milleru ceļš 6-14,
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 14.septembra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/15/1356-B par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
71,5 m² platībā Milleru ceļš 6-14, Zaļenieki, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un 2016.gada
18.jūlijā Zaļeniekus pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ZAL/3-19.1/16/1047-B par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§ 32.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
1.

Atsavināt, pārdodot I.B., personas kods ***, par nosacīto cenu – 2100,00 EUR (divi
tūkstoši viens simts euro) dzīvokli 71,5 m2 platībā un kopīpašuma 715/14486
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0271 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0271, adrese: Milleru ceļš 6-14,
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.
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Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 3 gadi.
3.
Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
2.

33.19.
Izskatot A.Ļ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: Kastaņu ceļš 13-15,
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 14.decembra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/15/1821-Ļ par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
74,5 m² platībā Kastaņu ceļš 13-15, Zaļenieki, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un 2016.gada
13.jūlijā Zaļeniekus pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ZAL/3-19.1/16/1006-Ļ par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
29.decembra lēmumu (protokols Nr.21,1.§ 27.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.L., personas kods ***, par nosacīto cenu – 2000,00 EUR (divi
tūkstoši euro) dzīvokli 74,5 m2 platībā un kopīpašuma 745/10083 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0268, adrese: Kastaņu ceļš 13-15, Zaļenieki, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 5 gadi.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.20.
Izskatot V.Ņ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: Milleru ceļš 4-13,
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 10.septembra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/15/1339-Ņ par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
73,3 m² platībā Milleru ceļš 4-13, Zaļenieki, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un 2016.gada
11.jūlijā Zaļeniekus pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ZAL/3-19.1/16/997-Ņ par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§ 42.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
Atsavināt, pārdodot V.Ņ., personas kods ***, par nosacīto cenu – 2100,00 EUR (divi
tūkstoši viens simts euro) dzīvokli 73,3 m2 platībā un kopīpašuma 714/23440 domājamās
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daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0275 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0275, adrese: Milleru ceļš 4-13, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts,
Jelgavas novads.
1. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 3 gadi.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.21.
Izskatot Ā.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: Centra iela 17-1,
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 14.decembra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/15/1822-S par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
22,4 m² platībā Centra iela 17-1, Zaļenieki, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un 2016.gada
14.jūlijā Zaļeniekus pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ZAL/3-19.1/16/1031-S par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
29.decembra lēmumu (protokols Nr.21,1.§ 28.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta
Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ā.S., personas kods ***, par nosacīto cenu – 600,00 EUR (seši
simti euro) dzīvokli 22,4 m2 platībā un kopīpašuma 224/447 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0307 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0307, adrese: Centra iela 17-1, Zaļenieki, Zaļenieku
pagasts, Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 1 gads.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.22.
Izskatot L.T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Sidrabītes”-5,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 29.decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. LIE/3-19.1/15/1898-J, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 74,7 m² platībā
„Sidrabītes”-5, Lielplatones pagastā atsavināšanu un 2016.gada 11.jūlija Lielplatones pagasta
pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. LIE/3-19.1/16/998-T par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1,3.§10.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
26.maija protokolu Nr.4, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot L.T., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1500,00 EUR (viens
tūkstotis pieci simti euro) dzīvokli 74,7 m2 platībā un kopīpašuma
728/7831domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003
0038 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0038,
adrese: „Sidrabītes”-5, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 2 gadi.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.

33.23.
Izskatot S.K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: „Atmodas”-12,
Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 28.decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. LIE/3-19.1/15/1893-K, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 75,8 m²
platībā „Atmodas”-12, Lielplatones pagastā atsavināšanu un S.K. pilnvarotās personas A.B.,
personas kods 191075-11370, 2016.gada 19.jūlija Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu
iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/16/1058-B par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§2.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.maija protokolu Nr.4,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars
Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte Balode)
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.K., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1500,00 EUR (viens
tūkstotis pieci simti euro) dzīvokli 75,8 m2 platībā un kopīpašuma 739/7895
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 003 0037 001 un
zemes
vienības
ar
kadastra
apzīmējumu
5460
003
0037,
adrese: „Atmodas”-12, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā no pirkuma summas pircējs
samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 2 gadi.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
33.24.
Izskatot L.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: Kastaņu iela 4-18,
Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 10.septembra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. SES/3-19.1/15/1341-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
62,9 m² platībā Kastaņu iela 4-18, Bērvircavā, Sesavas, pagastā atsavināšanu un 2016.gada
19.jūlija Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/16/1059-M par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
30.septembra lēmumu (protokols Nr.17,6.§26.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”, Jelgavas
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novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
22.jūnija protokolu Nr.6, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho,
Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode) nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.M., personas kods 200465-10013, par nosacīto cenu – 1900,00
EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro) dzīvokli 62,9 m2 platībā un kopīpašuma
596/12923 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 007
0267 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0267,
adrese: Kastaņu iela 4-18, Bērvircava, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā no pirkuma summas pircējs
samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 3 gadi.
3. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
34§
Par domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu, Moldova
( Ilze Vītola, Irina Dolgova, Līga Lonerte)
Deputāte Irina Dolgova interesējas vai ir saņemts oficiāls iesniegums un ja ir, kāpēc tas nav
pievienots pie lēmumprojekta?
Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte atbild, ka šis ielūgums tika izteikts mutiski
priekšsēdētāja pieņemšanas laikā un ar to varēja iepazīties visi interesenti, to starp arī
deputāti, kuri bija ieradušies uz priekšsēdētāja pieņemšanu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Lai nodrošinātu Jelgavas novada pārstāvību un dalību Moldovas Republikas
neatkarības pasludināšanas 25.gadadienas pasākumos, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka,
Lilita Leoho, Kārlis Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode) nolemj:
1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Glodeni rajona
pašvaldību Moldovā no 2016.gada 26.augusta līdz 29.augustam.
2. Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu, segt ceļa un apdrošināšanas
izdevumus no Attīstības nodaļas līdzekļiem.
35§
SVĪTROTS
36§
Par grozījumiem 2012.gada 30.oktobra līgumā ar SIA “WWL HOUSES”
(Dainis Keidāns, Nataļja Hohlova, Aija Tračuma, Aldis Jēgeris, Oskars Cīrulis)
Deputāte Nataļja Hohlova interesējas kāda paredzēta nomas maksa mēnesī?
Dainis Keidāns atbild – 15 euro mēnesī.
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Deputāte Aija Tračuma informē, ka šī ražotne Kalnciema iedzīvotājiem ir ļoti svarīga, jo
nodrošina darba vietas. Teritorija esot sakopta. Uzņēmums cenšas piesaistīt ES līdzekļus savai
attīstībai.
Deputāte Nataļja Hohlova vērš uzmanību uz pielikumā pievienotā līguma 3.1.2. punktu, ka
“Iznomātājs” maksā nomas maksu 1.5% apmērā no Zemesgabala (kadastra apzīmējums 5411
001 0079) ar kopējo platību 3606 m2, kadastrālās vērtības gadā.
Dzintars Lagzdiņš piekrīt, ka ir nepieciešamas izmaiņas iekļaut vienošanās.
Deputāts Oskars Cīrulis jautā, ja uzņēmējs saņem ES fondu naudu, tad viņam ir jānodrošina
uzņēmuma darbība vismaz 12 gadi?
Dzintars Lagzdiņš atbild, ka šāds ir ES nosacījums. Divi gadi projekta ieviešanai un 10
darbības gadi.
Aldis Jēgeris apstiprina, ka MK noteikumos ir noteikti termiņi pat līdz 30 gadiem.
Deputāte Nataļja Hohlova interesējas par to vai tiks paplašināta ražotne, iekārtu iegāde vai
ēku būvniecība?
Uzņēmuma SIA “WWL HOUSES” pārstāvis J.I. paskaidro, ka uzņēmums vēlas pieteikties uz
diviem projektiem – paredzēts iegādāties tehniku un veikt ražošanas telpu uzlabošanu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Izskatot SIA „WWL Houses” reģ. Nr. LV43603025796 valdes priekšsēdētāja I.R.
2016. gada 22.jūlija iesniegumu Nr. JNP/3-16/16/1069-W ar lūgumu pagarināt starp Jelgavas
novada pašvaldības Kalnciema pagasta pārvaldi un SIA “WWL HOUSES” 2012.gada
30.oktobrī noslēgtā Nekustamā īpašuma (nedzīvojamo telpu ( ēkas) un zemesgabala) Jelgavas
iela 23, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads nomas līguma NR.KAL/12-4/12/1 (turpmākLīgums) termiņu, kas pamatots ar vēlmi iesniegt projektu Eiropas Savienības fondu
finansējumu piesaistei, izvērtējot ar lietu saistītos materiālus,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.oktobra noteikumu Nr.515 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 75.punktu un Līguma 2.3. punktu, kuri paredz, ja
nomnieks iesniedz pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda vai cita
ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanai, kas paredz ieguldīt finanšu līdzekļus nomas
objektā, iznomātājam ir tiesības pagarināt nekustamā īpašuma nomas līguma termiņu uz
ilgāku laiku nekā 12 gadi, ievērojot nosacījumu, ka līguma termiņš nepārsniedz 30 gadu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.,8.,9.,92,75. punktu,
Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nolikuma 15.5.punktu un Līguma 2.3. un
10.8. apakšpunktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 14 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova; Inta Savicka, Lilita Leoho, Kārlis
Rimša, Madars Lasmanis, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode nolemj:
Atļaut izdarīt grozījumus starp Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta
pārvaldi un SIA “WWL HOUSES” 2012.gada 30.oktobrī noslēgtajā līgumā Nr.KAL/124/12/1,pagarinot tā termiņu līdz 2032.gada 31.decembrim.

Sēde slēgta plkst.16:40.
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
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Sēdes vadītājs
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
2016.gada.29.jūlijs

Protokolēja

Z.Caune

Dace Gražule
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