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JELGAVAS NOVADA DOME
SĒDES PROTOKOLS
Nr. 18
Jelgavā

2016.gada 30.novembrī
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
Sarmīte Balode
Nataļja Hohlova
Juris Lavenieks
Modris Jansons
Oskars Cīrulis
Aija Tračuma
Anita Klupša

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

Irina Dolgova
Valda Sējāne
Lilita Leoho
Edgars Turks
Kārlis Rimša

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

Sēdē piedalās: Ivars Romānovs, Valdis Buividaitis, Sandra Kalvāne, Dzintars Lagzdiņš, Enija
Kreicberga-Kapša, Aivars Kokins, Solveiga Alksne, Solveiga Arnīte, Anda Duge, Haralds
Dauginovičs, Daiga Branta, Ginta Avotiņa, Modris Žeivots, Andris Ziemelis, Anita Liekna,
Kristīne Rengarte, Līga Lonerte, Dainis Keidāns, Silvija Zīberte, Ingus Zālītis, Ruta Medne,
Vladislavs Beitāns, Ilze Brakmane, Dace Kaņepone, Gatis Kasparinskis, Vladislavs

Pogožeļskis, Anda Strautniece, Edgars Grīnofs, Ojārs Briedis, Dace Ozola, Karīna Voitkāne,
Aija Udalova, Maija Lasmane, Staņislavs Matuss, Laila čima, Zane Sondore, Antra Alksne
Piedalās: Anda Leja, Avšrele Jekimova, Anatolijs Bartoška, Pāvels Laskevičs, Artūrs Salmiņš
Priekšsēdētājs dod vārdu Dacei Kaņeponei
D.Kaņepone: Šā gada 12. novembrī Jaunsvirlaukas pagasta Kārniņu ciemā notika nelaimes
gadījums, kad septiņus gadus vecs puisēns ielūza ciema karjera ledū. Pirmie nelaimi pamanīja
kaimiņi A.B. un P.L.. Viņi piezvanīja glābējiem un no garāžas paņemot piepūšamo gumijas
laivu, devās pretim nelaimē nonākušajam puikam. Savukārt, lai nekavētos ne mirkli un
nezaudētu dārgās minūtēs, puisis vārdā A.S. kāpa uz ledus pats. Ņemot vērā, cik plāns ledus
vispār bija novembrī, A., protams, ielūza pats, bet, aizsniedzot slīkstošo zēnu, turēja viņu virs
ūdens, kamēr vīri ar laivu piebrauca un palīdzēja izvest krastā. Patiecoties šo trīs cilvēku
rīcībai, zēnu izdevās glābt.
Domes un pašvaldības vārdā viņiem izteikta pateicība un cieņas pilna atzinība par drosmi un
cilvēciski bezbailīgo rīcību.
Priekšsēdētājs pasniedz pateicības rakstus A.B., P.L. un A.S.
Deputāti un klātesošie izrādot cieņu un pateicību aplaudē kājās stāvot.
D.Kaņepone: Valsts svētku noskaņās izpalika godināšana trīs savas jomas profesionāļiem,
kas tika izvirzīti Jelgavas novada pašvaldības pateicības rakstu saņemšanai. Pateicības raksti
tiek piešķirti:
- Gintai Avotiņai, Izglītības pārvaldes vadītājai, par īpašu profesionālo un personisko
ieguldījumu Jelgavas novada izglītības sistēmas un visa novada attīstībā;
- Avšrelei Jekimovai Jelgavas novada KU darbiniecei, par profesionālo ieguldījumu.
- Andai Lejai Jelgavas novada KU darbiniecei par profesionālo ieguldījumu.
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto darba kārtību.
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj: apstiprināt darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1)Draudzības iela 6-5, 2)Draudzības iela
6-57, 3)Draudzības iela 4-29, 4)Lielupes iela 19-8, 5)Draudzības iela 4-15, 6)Lielupes iela 173, 7)Draudzības iela 4-7, 8)Draudzības iela 11-30, 9)Lielupes iela 13-5, 10)Jaunības iela 1-79,
11)Draudzības iela 8-87, 12)Draudzības iela 11-9, 13)Draudzības iela 12A-106, 14)Stadiona
iela 3-10, Kalnciema pag.; 15)Parka iela 24-8, 16)Bauskas iela 9-25, 17)Gaismas iela 1-8,
18)Parka iela 8-16, 19)Dārza iela 16-6, 20)Celtniecības iela 18-9, 21)Lietuvas iela 65/67-20,
22)Lietuvas iela 65/67-24, 23)Lietuvas iela 65/67-7, 24)Celtniecības iela 18-11, Elejas
pagasts; 25)Jaunspurģi-4, 26)Atvari-7, 27)Jaunspurģi 2, Zaļenieku pag.; 28)Ziedkalnes iela 28, 29)Spulgas-3, 30)Ziedkalnes iela 26-11, Vilces pag.; 31)Dzērves-5, 32)Jaunās Puskazarmas
2, Glūdas pag.; 33)Bērzu iela 8-22, Sesavas pag.; 34)Bērzu iela 8-21, Sesavas pag.;
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1)Ķīves skola 2, 2)Austrumu iela 5-9,
Vilces pag.; 3)Veckupčas-1, Zaļenieku pagasts);
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3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)Slimnīcas iela 3-7,
2)Draudzības iela 6-111; 3)Draudzības iela 12A-97; 4)Jaunības iela 1-11, Kalnciema pagasts;
5)Ciedru iela 12-3, Jaunsvirlaukas pagasts; 6)Parka iela 9-15, Svētes pagasts);
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-22, Vilces pag.);
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Avēni-1, Zaļenieku pagasts);
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)Viesturi 263, Glūdas
pag.; 2)Lejas, Jaunsvirlaukas pag.);
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1)Māliņi, 2)Līvu ferma, 3)Sūnāji, 4) Vainagi,
5)Zvaigznītes, 6)Kurmīši, 7)Sunīši, 8)Vilciņi, 9)Dzeņi, 10)Vālodzītes, 11)Pavasari,
12)Mežtīrumi, Sesavas pag.; 13)Rube'ņu lauks, Svētes pag.);
8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1)Odiņi, Glūdas pag.; 2)Rozēnzeme,
Līvbērzes pag.; 3)Laipas, Jaunsvirlaukas pag.);
9. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-21, Vilces pag.);
10. Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā;
11. Par profesionālās stipendijas piešķiršanu;
12. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē;
13. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
14. Par avansa maksājumu un izveidoto uzkrājumu nedrošiem avansa maksājumiem
par pakalpojumiem norakstīšanu;
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu;
16. Par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu;
17. Par avansa maksājumu un izveidotā uzkrājuma nedrošiem avansa maksājumiem
par pamatlīdzekļiem norakstīšanu;
18. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu;
19. Grozījumi 2016.gada 28.septembra lēmumā (protokols Nr.14 17.§);
20. Par īpašumu "Lielupes iela 37", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads;
21. Par piekrišanu zemes vienības apbūvei ( Lāči, Platones pag.);
22. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Kreimenes, Vircavas pagasts)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
23. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(1)Centrs 2-2, Lielplatones pagasts; 2)Draudzības 7-14, Kalnciema pag.)
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24. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto
cenu (Pūpolu iela 4-9, Kārniņi)
25. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par Solveigas Arnītes atbrīvošanu no
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja amata un Ilmāra Randera iecelšanu par
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju
Sēdes vadītāja aicina izpilddirektoru sniegt ziņojumu.
Izpilddirektors Ivars Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums pielikumā).
Jautājumu izpilddirektoram uzdod:
Deputāts Madars Lasmanis interesējas kāds ir Jelgavas novada viedoklis saistībā ar
Tiesībsarga J.Jansona pārmetumiem pašvaldībām par Bāriņtiesu darbu un bērnu tiesību
ievērošanu.
Ivars Romānovs atbild, ka pašvaldība vienmēr izvērtē un ievēro Tiesībsarga priekšrakstus vai
ieteikumus, ja tādi ir bijuši un pārbauda šo informāciju. Izvērtējot informāciju un salīdzinot to
ar citām pašvaldībām, tiek izdarīti secinājumi. Detalizētu informāciju par Jelgavas novada
Bāriņtiesas darbu varēšu sniegt pēc speciālistu viedokļa uzklausīšanas.
Ziedonis Caune papildina izpilddirektora teikto un skaidro, ka ir ticies ar Bāriņtiesas
priekšsēdētāju un pārrunājis Tiesībsarga izteikumus. Mūsu novada Bāriņtiesa ir sašutusi par
šo apgalvojumu un plāno iesniegt iebildumus. Tiesībsargs ir ņēmis par piemēru vienu no
pašvaldībām un piedēvējis tās rīcību visām. Jelgavas novads Tiesībsarga viedoklim nepiekrīt,
jo Jelgavas novadā ir ļoti maz adoptētāju ģimenes un ir zināmi nosacījumi, lai par tādām
kļūtu.
Deputāts Oskars Cīrulis interesējas par Zaļenieku vecā sporta laukuma tālākiem izmantošanas
plāniem.
Ivars Romānovs atbild, ka sporta laukuma rekonstrukcija ir iekļauta investīciju plānā.
Vladislavs Beitāns papildina, ka investīciju plānā šis laukums ir iekļauts ar trešo prioritāti un
to plānots atjaunot kompleksā ar šautuvi.
Deputāts Madars Lasmanis interesējas par plašsaziņas līdzekļos pausto informāciju attiecībā
uz atsevišķu struktūrvienību pārcelšanos uz jaunām telpām un jautā vai ir izvērtēta iespēja
izvietot šīs struktūrvienības pašvaldībai piederošās telpās.
Ivars Romānovs atbild, ka šāda izvērtēšana ir veikta un skaidro, ka galvenais kritērijs bija
centrālās struktūrvienības pieejamība visiem novada iedzīvotājiem. Piemērotākā atrašanās
vieta tam ir Jelgava. Kompleksā tiek atrisināts jautājums par mājražotāju atbalstīšanu un
“Pārtikas amatnieka” veikala, kā arī tūrisma punkta izvietošanu. Uzņēmums SIA “Viktorija
B” ilgstoši nespēja nodrošināt darbinieku un apmeklētāju automašīnu stāvvietu skaitu, kā arī
vides pieejamību. Tagad situācija ir atrisināta. Uz jaunām telpām pārceļas arī Bāriņtiesa un
Sociālais dienests.
Deputāts Madars Lasmanis jautā vai šis piedāvājums ir dārgāks vai lētāks salīdzinājumā ar
iepriekšsējo?
Ivars Romānovs atbild, ka galvenais uzdevums ir darbinieku un apmeklētāju darba drošības
nodrošināšana.
1§
1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(1)Draudzības iela 6-5, 2)Draudzības iela 6-57, 3)Draudzības iela 4-29, 4)Lielupes iela 19-8,
5)Draudzības iela 4-15, 6)Lielupes iela 17-3, 7)Draudzības iela 4-7, 8)Draudzības iela 11-30,
9)Lielupes iela 13-5, 10)Jaunības iela 1-79, 11)Draudzības iela 8-87, 12)Draudzības iela 11-9,
13)Draudzības iela 12A-106, 14)Stadiona iela 3-10, Kalnciema pag.; 15)Parka iela 24-8,
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16)Bauskas iela 9-25, 17)Gaismas iela 1-8, 18)Parka iela 8-16, 19)Dārza iela 16-6,
20)Celtniecības iela 18-9, 21)Lietuvas iela 65/67-20, 22)Lietuvas iela 65/67-24, 23)Lietuvas
iela 65/67-7, 24)Celtniecības iela 18-11, Elejas pagasts; 25)Jaunspurģi-4, 26)Atvari-7,
27)Jaunspurģi 2, Zaļenieku pag.; 28)Ziedkalnes iela 2-8, 29)Spulgas-3, 30)Ziedkalnes iela 2611, Vilces pag.; 31)Dzērves-5, 32)Jaunās Puskazarmas 2, Glūdas pag.; 33)Bērzu iela 8-22,
Sesavas pag.; 34)Bērzu iela 8-21, Sesavas pag.;
(Ilze Vītola)
1.1.
Izskatot I.M., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 12.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/78-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
38,6 m² platībā Draudzības iela 6-5, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, 2016.gada
20.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1443-M
par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§27.p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.M., par nosacīto cenu – 2100,- EUR (divi tūkstoši viens simts
euro, 00 centi) dzīvokli 38,6 m2 platībā un kopīpašuma 386/55152 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-5, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.2.
Izskatot V.Š., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2015.gada 29.oktobra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/15/1624-Š, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 61,5 m² platībā Draudzības iela 6-57, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2015.gada 26.oktobra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu
par dzīvokļa īpašnieku kļūs V.Š. un 2016.gada 17.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1431-Š par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta
trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1,16.§17.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.Š., par nosacīto cenu – 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 61,5 m2 platībā un kopīpašuma 615/55152 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008 001 un zemes vienības
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ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0008, adrese: Draudzības iela 6-57, 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.
1.3.
Izskatot S.K., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 25.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr.KAL/3-19.1/16/238-K, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 74,9 m² platībā Draudzības iela 4-29, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu
par dzīvokļa īpašnieku kļūs ***, un 2016.gada 17.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1430-K par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta
trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu
(protokols Nr.3,9.§28.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada
26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot T.K., par nosacīto cenu – 3300,- EUR (trīs tūkstoši trīs simti
euro, 00 centi) dzīvokli 74,9 m2 platībā un kopīpašuma 749/21381 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-29, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.4.
Izskatot M.P., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 14.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/109-P, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 74,8 m² platībā Lielupes iela 19-8, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2016.gada 14.janvāra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu,
un 2016.gada 1.novembra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1480-P par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,16.§11.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot M.P., par nosacīto cenu – 3500,- EUR (trīs tūkstoši pieci simti
euro, 00 centi) dzīvokli 74,8 m2 platībā un kopīpašuma 748/8115 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0017 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0017, adrese: Lielupes iela 19-8, 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.
1.5.
Izskatot Č.V., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 16.februāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/362-V, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 45,3 m² platībā Draudzības iela 4-15, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un
2016.gada 2.novembrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1484-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, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 30.marta lēmumu (protokols Nr.4,6.§7.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9,
Jelgavas novada dome nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Č.V., par nosacīto cenu – 2600,- EUR (divi tūkstoši seši simti
euro, 00 centi) dzīvokli 45,3 m2 platībā un kopīpašuma 453/21381 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-15, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.6.
Izskatot I.J., deklarētā dzīvesvietas adrese ***, 2016.gada 25.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/241-J, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
79,3 m² platībā Lielupes iela 17-3, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu, un
2016.gada 27.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1466-J par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§31.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot I.J., par nosacīto cenu – 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
euro) dzīvokli 79,3 m2 platībā un kopīpašuma 793/7856 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0018 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5411 001 0018, adrese: Lielupes iela 17-3, 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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.7.
Izskatot L.T., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 21.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/212-T, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 48,9 m² platībā Draudzības iela 4-7, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2016.gada 21.janvāra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu,
un 2016.gada 26.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1462-T par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§18.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.T., par nosacīto cenu – 2600,- EUR (divi tūkstoši seši simti
euro, 00 centi) dzīvokli 48,9 m2 platībā un kopīpašuma 489/21381 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0014, adrese: Draudzības iela 4-7, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.8.
Izskatot A.K., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 21.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/221-V, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 48,8 m² platībā Draudzības iela 11-30, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu
un 2016.gada 26.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1461-K par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§21.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
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Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.K., par nosacīto cenu – 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro, 00 centi) dzīvokli 48,8 m2 platībā un kopīpašuma 488/19660 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0023 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0023, adrese: Draudzības iela 11-30, 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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.9.
Izskatot N.J., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 8.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/54-J, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
64,5 m² platībā Lielupes iela 13-5, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, 2016.gada
27.oktobra Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr.JNP/3-19.2/16/1429-J par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada
domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§16.p.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot N.J., par nosacīto cenu – 3100,- EUR (trīs tūkstoši viens simts
euro, 00 centi) dzīvokli 64,5 m2 platībā un kopīpašuma 653/6010 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 54110010020001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54110010020, adrese: Lielupes iela 13-5, 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 daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.10.
Izskatot J.P., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 4.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/8-P, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 55,1
m² platībā Jaunības iela 1-79, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu, ņemot vērā
2015.gada 28.decembra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu, un
2016.gada 24.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1457-P par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§21.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
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Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot J.P., par nosacīto cenu – 2800,- EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 55,1 m2 platībā un kopīpašuma 535/47177 domājamās daļas
no būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0012 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0012, adrese: Jaunības iela 1-79, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
1.11.
Izskatot D.B., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 19.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/156-B, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 32,2 m² platībā Draudzības iela 8-87, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu un
2016.gada 24.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1454-B par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§8.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot D.B., par nosacīto cenu – 1900,- EUR (viens tūkstotis deviņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 32,2 m2 platībā 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, adrese: Draudzības iela 8-87, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.12.
Izskatot Z.F., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 10.februāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/334-F, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 48,7 m² platībā Draudzības iela 11-9, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2016.gada 10.februāra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu
un 2016.gada 20.oktobra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1447-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 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,36.§3.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu
Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot Z.F., par nosacīto cenu – 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro, 00 centi) dzīvokli 48,7 m2 platībā un kopīpašuma 487/19660 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0023 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0023, adrese: Draudzības iela 11-9, Kalnciems,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.13.
Izskatot J.S., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 11.janvāra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/72-S, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
46,0m² platībā Draudzības ielā 12A-106, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atsavināšanu, un
2016.gada 11.novembra Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu Ņ.S. iesniegumu ar
Nr. KAL/3-19.2/16/1487-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 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols
Nr.1,3.§41.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra
protokolu Nr.9, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ņ.S., par nosacīto cenu – 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro) dzīvokli 46,2 m2 platībā un kopīpašuma 462/68712 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 54110010011001, būves ar kadastra apzīmējumu
54110010011002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010011, adrese:
Draudzības iela 12A-106, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 20% 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.
1.14.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas J.P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 28.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/16/267-P, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 38,7m² platībā Stadiona iela 3-10, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu, un 2016.gada 16.novembra Kalnciema pagasta
pārvaldē reģistrētu J.P. iesniegumu ar Nr. KAL/3-19.2/16/1566-P par piekrišanu iegādāties
minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto
cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§45.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2016.gada 3.novembra protokolu Nr.11, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot J.P., par nosacīto cenu – 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti euro)
dzīvokli 38,7 m2 platībā un kopīpašuma 387/4338 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 54110010072001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54110010072, adrese: Stadiona iela 3-10, 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.
1.15.
Izskatot G.T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/16/200-T par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 34,5 m² platībā Parka iela 24-8, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un 2016. gada 18. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.1/16/1398–J par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26. septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot G.T. par nosacīto cenu – EUR 1200,- (viens tūkstotis divi simti
euro ) dzīvokli 34,5 m2 platībā, kopīpašuma 332/9302 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 Parka iela 24-8, 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.
1.16.
Izskatot S.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/15/1785 -S par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 41,8 m² platībā Bauskas iela 9-25, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un 2016. gada 17. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELEL/3-19.1/16/1388–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 26. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

Atsavināt, pārdodot S.S. par nosacīto cenu – EUR 1500,- (viens tūkstotis pieci
simti euro ) dzīvokli 41,8 m2 platībā, kopīpašuma 418/17673 domājamās daļas no
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dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 003 Bauskas iela 9-25,
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.
1.17.
Izskatot A.K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts
Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/16/177 -K par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 72,8 m² platībā Gaismas iela 1-8, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un 2016. gada 17. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELEL/3-19.1/16/1385–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. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot A.K. par nosacīto cenu – EUR 2000,(divi tūkstoši euro )
dzīvokli 72,8 m2 platībā, kopīpašuma 733/11723 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0420 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0420 Gaismas iela 1-8, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 1 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.18.
Izskatot J.G., personas kods ***, deklarētā *** iesniegumu, kas reģistrēts Elejas
pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/16/64 -G par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 58,1 m² platībā Parka iela 8-16, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un
2016. gada 13. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu
iesniegumu ar Nr. SES/3-19.1/16/1372–G par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26. septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.G. par nosacīto cenu – EUR 1700,- (viens tūkstotis septiņio
simti euro ) dzīvokli 58,1 m2 platībā, kopīpašuma 581/11758 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0431 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0431 Parka iela 8-16, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas
novads.
1.19.
Izskatot ***, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/15/1899 -P
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par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 72,8 m² platībā Dārza iela 16-6, Eleja,
Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 8. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1472–P par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 12. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot *** par nosacīto cenu – EUR 2000,- (divi tūkstoši euro ) dzīvokli
72,8 m2 platībā, kopīpašuma 728/11710 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0422 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5448 006 0422 Dārza iela 16-6, 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.
1.20.
Izskatot E.S., personas kods ***, dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/14/1507 -S par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 13,3 m² platībā Celtniecības iela 18-9, Eleja, Elejas pag.,
Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 10. novembrī Jelgavas novada pašvaldības Elejas
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1488–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 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot E.S. par nosacīto cenu – EUR 300,- (trīs simti euro ) dzīvokli
13,3 m2 platībā, kopīpašuma 133/2536 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0458 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0458 Celtniecības iela 18-9, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas
novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.21.
Izskatot E.N., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/15/1719 -N
par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 38,7 m² platībā Lietuvas iela 65/67-20,
Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 14. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1499–N 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 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot E.N. par nosacīto cenu – EUR 1800,(viens tūkstotis astoņi
simti euro ) dzīvokli 38,7 m2 platībā, kopīpašuma 387/16080 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 Lietuvas iela 65/67-20, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.22.
Izskatot G.A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/15/1301 –A,
par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 48,0 m² platībā Lietuvas iela 65/67-24,
Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 10. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1491–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, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot G.A. par nosacīto cenu – EUR 1600,- (viens tūkstotis seši simti
euro) dzīvokli 48,0 m2 platībā, kopīpašuma 479/16080 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 Lietuvas iela 65/67-24, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.23.
Izskatot Z.K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/15/1077 -K
par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 46,8 m² platībā Lietuvas iela 65/67-7,
Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 15. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1512–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 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada
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dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Z.K. par nosacīto cenu – EUR 1500,- (viens tūkstotis pieci simti
euro ) dzīvokli 46,8 m2 platībā, kopīpašuma 468/16080 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0421 Lietuvas iela 65/67-7, Eleja, Elejas pagasts
Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.24.
Izskatot J.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē ar Nr.ELE/3-19.1/14/1412 -M par
Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 14,9 m² platībā Celtniecības iela 18-11,
Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 21. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE3-19.1/16/1520–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, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot J.M. par nosacīto cenu – EUR 300,- (trīs simti euro ) dzīvokli
14,9 m2 platībā, kopīpašuma 149/2536 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5448 006 0458 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0458 Celtniecības iela 18-11, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas
novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 1 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.25.
Izskatot A.G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
4.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/16/9-G, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 47,4 m² platībā “Jaunspurģi”-4, Zaļenieku pagastā
atsavināšanu un 2016.gada 7.novembra Zaļenieku pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar
Nr. ZAL/3-19.1/16/1465-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.1,3.§5.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra protokolu Nr.10,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
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Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.G., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1000,00 EUR (viens
tūkstotis euro) dzīvokli 47,4 m2 platībā un kopīpašuma 474/4119 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 001, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122 002, 5496 002 0122 003 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122, adrese: “Jaunspurģi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 100 EUR (simts euro) apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā
divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.26.
Izskatot A.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese ***, 2016.gada
14.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/16/108-S, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 46,4 m² platībā “Atvari”-7, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un
2016.gada 9.novembra Zaļenieku pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ZAL/319.1/16/1483-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 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,3.§33.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra protokolu Nr.10,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot A.S., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1300,00 EUR (viens
tūkstotis trīs simti euro) dzīvokli 46,4 m2 platībā un kopīpašuma 4640/40180
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0329 002 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0329, adrese: “Atvari”-7, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 130 EUR (viens simts trīsdesmit euro) apmērā no pirkuma
summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.27.
Izskatot V.G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
21.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/16/203-G, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 47,2 m² platībā “Jaunspurģi”-2, Zaļenieku pagastā
atsavināšanu un 2016.gada 14.novembra Zaļenieku pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar
Nr. ZAL/3-19.1/16/1503-G par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§33.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra protokolu Nr.10,
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Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot V.G., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1000,00 EUR (viens
tūkstotis euro) dzīvokli 47,2 m2 platībā un kopīpašuma 472/4119 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0122 001, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122 002, 5496 002 0122 003 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 002 0122, adrese: “Jaunspurģi”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 100 EUR (simts euro) apmērā no pirkuma summas pircējs
samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.28.
Izskatot Ņ.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** iesniegumu, kas
reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē ar Nr.VIL/3-19.1/15/1837 -B par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 35,2 m² platībā “Ziedkalnes 2”-8, Vilces pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un 2016. gada 17. oktobrī Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.1/16/1384–B par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26. septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.9), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot Ņ.B. par nosacīto cenu – EUR 700,- (septiņi simti euro ) dzīvokli
35,2 m2 platībā, kopīpašuma 338/9163 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5490 002 0029 014 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5490 002 0074 “Ziedkalnes 2”-8, 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.
1.

1.29.
Izskatot D.J., personas kods ***, dzīvesvieta *** iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Vilces pagasta pārvaldē ar Nr.VIL/3-19.1/16/746 -J par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 38,5 m² platībā “Spulgas”-3, Vilces pag., Jelgavas nov.
atsavināšanu un 2016. gada 4. novembrī Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar
Nr. JNP/3-19.1/16/1458–J par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.10), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
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Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot D.J. par nosacīto cenu – EUR 700,- (septiņi simti euro)
dzīvokli 38,5 m2 platībā, kopīpašuma 385/1701 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0262 001, būves ar kadastra apzīmējumu
5490 003 0262 006 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0262
“Spulgas”-3, Vilces pagasts Jelgavas novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 1,5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.30.
Izskatot ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta pārvaldē ar Nr.VIL/3-19.1/16/702 -P par Jelgavas
novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 54,4 m² platībā Ziedkalnes iela 26-11, Ziedkalne,
Vilces pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 10. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Vilces pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. VIL/3-19.1/16/1485–P par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot J.P. par nosacīto cenu – EUR 800,- (astoņi simti eur ) dzīvokli
54,4 m2 platībā, kopīpašuma 507/11495 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0205 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5490 001 0205 Ziedkalnes iela 26-11, Ziedkalne, Vilces pagasts Jelgavas novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.31.
Izskatot *** iedzīvotāja I.V. 2016.gada 1.februāra iesniegumu, kas saņemts un
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/312-V, ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli “Dzērves”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā un 2016.gada
7.novembra iesniegumu, reģ.Nr.GLU/3-19.1/16/1468-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 2016.gada 24.februāra lēmumu
(protokols Nr.3, 9.§, 49.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” un
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 8.septembra sēdes protokolu Nr.8, 2.§., Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot I.V., par nosacīto cenu 600,00 EUR (seši simti euro) nekustamo
īpašumu “Dzērves”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra numuru 5452 900
0412, kas sastāv no dzīvokļa 33,8 m² platībā un kopīpašuma 338/2284 domājamām
daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5452 003 1829), dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5452 003 1829 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 5452
003 1829 002 un 5452 003 1829 003).
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu četru mēnešu laikā.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
1.32.
Izskatot *** iedzīvotāja D.B. 2016.gada 14.marta iesniegumu, kas saņemts un
reģistrēts Glūdas pagasta pārvaldē ar Nr.GLU/3-19.1/16/471-B, ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli “Jaunās Puskazarmas”-2, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā un
2016.gada 3.novembra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Glūdas pagasta pārvaldē
2016.gada 9.novembrī, reģ.Nr.GLU/3-19.1/16/1482-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 30.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 27.§, 3.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” un Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 12.oktobra
sēdes protokolu Nr.10, 1.§., 10.p.), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot D.B., par nosacīto cenu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro)
nekustamo īpašumu “Jaunās Puskazarmas”-2, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra numuru 5452 900 0405, kas sastāv no dzīvokļa 42,9 m² platībā un
kopīpašuma 429/2172 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5452 005 0045, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0045 001,
palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0045 002 un 5452 005 0045 003.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
1.33.
Izskatot Ņ.Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta pārvaldē ar Nr.SES/3-19.1/16/521 -Š par
Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 53,0 m² platībā Bērzu iela 8-22, Bērvircava,
Sesavas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 9. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Elejas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. ELE/3-19.1/16/1481–Š par
piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

Atsavināt, pārdodot Ņ.Š. par nosacīto cenu – EUR 1800,- (viens tūkstotis astoņi simti
euro) dzīvokli 53,0 m2 platībā, kopīpašuma 509/13432 domājamās daļas no
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dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0266 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5474 007 0266 Bērzu iela 8-22, Bērvircava, Sesavas pagasts
Jelgavas novads.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.

1.34.
Izskatot ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta pārvaldē ar Nr.SES/3-19.1/16/233 -V par
Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 69,0 m² platībā Bērzu iela 8-21, Bērvircava,
Sesavas pag., Jelgavas nov. atsavināšanu un 2016. gada 15. novembrī Jelgavas novada
pašvaldības Sesavas pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. SES/3-19.1/16/1511–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, Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.V. par nosacīto cenu – EUR 3200,- (trīs tūkstoši divi simti euro)
dzīvokli 69,0 m2 platībā, kopīpašuma 654/13432 domājamās daļas no dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0266 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5474 007 0266 Bērzu iela 8-21, Bērvircava, Sesavas pagasts Jelgavas novads.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2§
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē
(1)Ķīves skola 2, 2)Austrumu iela 5-9, Vilces pag.; 3)Veckupčas-1, Zaļenieku pagasts)
(Ilze Vītola)
2.1.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma “Ķīves skola”-2, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 60,3 m² platībā, kopīpašuma 603/2475 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada
13.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§.1.7.p), 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 – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Ķīves skola”-2 , Vilces pagastā, Jelgavas
novadā 60,3 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490 005 0057
001) un zemes ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 603/2475 domājamās
daļas.
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli “Ķīves skola”-2 , Vilces pagastā,
Jelgavas novadā 60,3 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5490
005 0057 001) un zemes ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 603/2475
domājamās daļas.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2.2.
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma Austrumu iela 5-9, Vilcē, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5490 900 0065, kas sastāv no dzīvokļa 67,2 m²
platībā, kopīpašuma 672/7856 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra
apzīmējumu 5490 003 0193 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0193 (1999.gada
12.maijā reģistrēts Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 370 09, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2016.gada 13.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 4.§1.p.), 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 – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Austrumu iela 5-9, Vilcē,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5490 900 0065, kas sastāv no
dzīvokļa 67,2 m² platībā, kopīpašuma 672/7856 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0193 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0193.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2.3.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma “Veckupčas”-1, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 62,4 m² platībā, kopīpašuma 624/3377 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0309 001, 5496 004 0309
002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0309 nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas
2016.gada 13.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 4.§.4.1.p), likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.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 – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1.

3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Veckupčas”-1 , Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā 62,4 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5496 004 0309
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2.

3.
4.

001, 5496 004 0309 002) un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0309
624/3377 domājamās daļas.
Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli “Veckupčas”-1 , Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā 62,4 m² platībā , dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5496
004 0309 001, 5496 004 0309 002) un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0309 624/3377 domājamās daļas.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.

3§
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(1)Slimnīcas iela 3-7, 2)Draudzības iela 6-111; 3)Draudzības iela 12A-97; 4)Jaunības iela 111, Kalnciema pagasts; 5)Ciedru iela 12-3, Jaunsvirlaukas pagasts; 6)Parka iela 9-15,
Svētes pagasts)
(Ilze Vītola)

3.1.
Izskatot *** pagasta iedzīvotājas J.S. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta
pārvaldē 2016.gada 22.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/16/1285-S ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Slimnīcas iela 3-7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.7, Slimnīcas ielā 3,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,7 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J.S. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Dzīvoklī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav deklarētas citas
personas.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.7, Slimnīcas iela 3, Kalnciemā, Kalnciema pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010015001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010015, ar platību
1864m², 467/3575 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.7, Slimnīcas iela 3, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
46,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010015001 un zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 54110010015, ar platību 1864m², 467/3575 domājamās daļas.
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3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
3.2.
Izskatot *** pagasta iedzīvotāja V.D. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta
pārvaldē 2016.gada 13.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/16/1366-D ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-111, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.111, Draudzības ielā
6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 61,0 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V.D., 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” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.111, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 61,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008,
ar platību 7435m², 610/55152 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.111, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 61,0 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010008001 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar platību 7435m², 610/55152
domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
3.3.
Izskatot *** pagasta iedzīvotājas G.R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta
pārvaldē 2016.gada 24.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/16/1415-R ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības iela 12A-97, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.97, Draudzības
ielā 12A, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 45,7 m²;
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2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts G.R. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 24.oktobra vienošanos starp īrnieku un
*** par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs G.R.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.97, Draudzības iela 12A, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 45,7m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar
platību 9342m², 457/68712 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.97, Draudzības iela 12A, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 45,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m², 457/68712
domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
3.4.
Izskatot *** pagasta iedzīvotājas V.A. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta
pārvaldē 2016.gada 7.novembra ar Nr.KAL/3-19.1/16/1470-A ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Jaunības ielā 1-11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.11, Jaunības ielā
1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,9 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V.A., viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 21.marta vienošanos starp īrnieku un ***
par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs V.A.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
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45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.11, Jaunības iela 1, Kalnciemā, Kalnciema
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010012001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010012, ar platību 5122m², 469/47177 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.11, Jaunības iela 1, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 46,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010012001 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010012, ar platību 5122m², 469/47177
domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
3.5.
Izskatot J.K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
8.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/16/1476-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Ciedru iela 12-3, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Ciedru iela 12-3,
Mežciemā Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 59,6 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts I.K.;
3) 2016.gada 27.oktobrī noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un
*** par to, ka par dzīvokļa īpašnieci kļūs J.K.;
4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 45.panta
trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.7.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo nekustamo īpašumu Ciedru iela 12-3, Mežciems,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 59,6
m² un kopīpašuma 596/50016 domājamajām daļām no būvēm (kadastra
apzīmējums 5456 002 0003 003, 5456 002 0003 004, 5456 002 0003 005, 5456
002 0003 006, 5456 002 0003 007 un 5456 002 0003 008).
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2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Ciedru iela 12-3, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 59,6 m² un kopīpašuma 596/50016 domājamās daļas no būvēm (kadastra
apzīmējums 5456 002 0003 003, 5456 002 0003 004, 5456 002 0003 005, 5456
002 0003 006, 5456 002 0003 007 un 5456 002 0003 008).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
3.6.
Izskatot *** pagasta iedzīvotājas S.S. iesniegumu, kas reģistrēts Svētes pagasta
pārvaldē 2016.gada 26.oktobrī ar Nr.SVE/3-19.1/16/1416-S ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Parka ielā 9-15, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.15, Parka ielā 9,
Svētē, Svētes pagastā ar kopējo platību 72,2 m²;
2) Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts S.S. viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 26.oktobra vienošanos starp īrnieku un
*** par dzīvokļa atsavināšanu par dzīvokļa īpašnieku kļūs S.S.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome atklāti
balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.15, Parka iela 9, Svētē, Svētes pag., Jelgavas
nov., ar kopējo platību 72,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54820020422 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54820020422001, ar platību
1653m², 722/10926 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.15, Parka iela 9, Svētē, Svētes pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 72,2m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820020422 un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 54820020422001, ar platību 1653m², 722/10926 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4§
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē
(Ziedkalnes iela 26-22, Vilces pag.)
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(Ilze Vītola)
Izvērtējot nekustamā īpašuma Ziedkalnes iela 26-22 ar kadastra Nr.5490 900 0174,
Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 37,8 m² platībā,
kopīpašuma 342/11495 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0205 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205,
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas
novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu (protokols 12, 4.§) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3.novembra lēmumu (protokols Nr.11, 1.§14.p.), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Ziedkalnes iela 26-22,
Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5490 900 0174, kas
sastāv no dzīvokļa 37,8 m² platībā, kopīpašuma 342/11495 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 500 EUR (pieci simti euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ziedkalnes iela 26-22, Ziedkalne, Vilces pagasts
(kadastra Nr.5490 900 0174) izsoles noteikumus.
4. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
5§
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē
(Avēni-1, Zaļenieku pagasts)
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 3.oktobra rīkojumu
Nr.3-2/16/171 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma „Avēni”-1,
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5496 900 0253, izsole uzskatāma par
nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2016.gada 13.oktobra sēdes protokolu Nr.17, 4.§4.2. ”Par dzīvojamo
telpu izvērtēšanu Dzīvokļu jautājumu palīdzības funkciju realizēšanā”, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Avēni”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5496 900 0253, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m² platībā, kopīpašuma
426/1690 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0107 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0107, pārdodot to atklātā otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
EUR 400 (četri simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avēni”-1 ar kadastra Nr. 5496 900 0253 izsoles
noteikumus.
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3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
6§
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Viesturi 263, Glūdas pag.)
(Ilze Vītola)
6.1.
Izskatot T.V., 2016.gada 21.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/1409-V, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
zemes gabalu „Viesturi 263”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Nekustamais īpašums „Viesturi 263”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0912 0,0617 ha platībā, 17.10.2016. ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda.
2. 2007.gada 6.novembrī starp Glūdas pagasta padomi un T.V., ir noslēgts Lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.51 par zemes vienības “Viesturi 263” ar kadastra apzīmējumu
5452 003 0912 - 0,0617 ha platībā, iznomāšanu.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.7.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu T.V. nekustamā īpašuma „Viesturi 263”,
Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastr Nr.5452 003 0912, sastāvā
esošo neapbūvēto zemes vienību 0,0617 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452
003 0912.
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.
6.2.
Izskatot T.Ž. 2016.gada 4.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar reģ. Nr. JNP/3-19.1/16/1464-Ž, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
zemes vienību „Lejas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 5456 011 0164), konstatēts:
1. Ar Jaunsvirlaukas pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par iesniegumu
izskatīšanu zemes jautājumos” (protokols Nr.3, 5.§) T.Ž. izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz zemes vienību “Nolejas” 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5456 011 0164.
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2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, pēc zemes lietošanas tiesību
izbeigšanas 2009.gada 1.maijā ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0164 nomu.
3. Ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumu “Par nosaukuma maiņu”
(protokols Nr.8, 31.§) nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 5456 011 0164, mainīts nosaukums no “Nolejas” uz “Lejas”.
4. Ar Jelgavas novada domes 2011.gada 27.aprīļa lēmumu “Par zemes piekritību”
(protokols Nr.4 10.§) zemes vienība 4,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 011
0164 piekrīt pašvaldībai.
5. Nekustamais īpašums “Lejas” ar kadastra Nr.5456 011 0012 sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības 4,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0164,
īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
2012.gada 21.maijā.
6. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto
daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis,
Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte
Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu T.Ž. zemes vienību „Lejas”, ar kadastra
apzīmējumu 5456 011 0164.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
7§
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē
(1)Māliņi, 2)Līvu ferma, 3)Sūnāji, 4) Vainagi, 5)Zvaigznītes, 6)Kurmīši, 7)Sunīši, 8)Vilciņi,
9)Dzeņi, 10)Vālodzītes, 11)Pavasari, 12)Mežtīrumi, Sesavas pag.; 13)Rubeņu lauks,
Svētes pag.);
(Ilze Vītola)
7.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Māliņi” ar kadastra Nr. 5474 006 0085, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,25 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 006 0613 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 28.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 5.§) “Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols Nr.11),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
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Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Māliņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5474 006 0085, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,25 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 006 0613, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
1000,- EUR (viens tūkstotis euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Māliņi” ar kadastra Nr. 5474 006 0085 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

7.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Līvu ferma” ar kadastra Nr. 5474 011 0060, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,82 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 011 0060 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 30.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 7.§3.p.) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 011 0060, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,82 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5474 011 0060, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
4900,- EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Līvu ferma” ar kadastra Nr. 5474 011 0060 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.3.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Sūnāji” ar kadastra Nr. 5474 007 0362, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,64 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 007 0276 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 30.marts lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 7.§2.p.) “Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols Nr.11),
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Sūnāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5474 007 0362, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,64 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 5474 007 0276, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
2700,- EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sūnāji” ar kadastra Nr. 5474 007 0362 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.4.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Vainagi” ar kadastra Nr. 5474 012 0101, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,9473 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 012 0592 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§4.7..p.)
“Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Vainagi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 012 0101, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,9473 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 012 0592, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 4600,- EUR (četri tūkstoši seši simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vainagi” ar kadastra Nr. 5474 012 0101 izsoles
noteikumus.
Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

7.5.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Zvaigznītes” ar kadastra Nr. 5474 007 0374, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,2562 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 007 0564 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Zvaigznītes”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 007 0374, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,2562 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0564, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 6900,- EUR (seši tūkstoši deviņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zvaigznītes” ar kadastra Nr. 5474 007 0374 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
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7.6.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Kurmīši” ar kadastra Nr. 5474 003 0059, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,75 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 003 0510 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Kurmīši”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 003 0059, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,75 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5474 003 0510, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
15800,- EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kurmīši” ar kadastra Nr. 5474 003 0059 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.7.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Sunīši” ar kadastra Nr. 5474 006 0089, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,96 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 006 0608 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Sunīši”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5474 006 0089, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,96 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 006 0608, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
11000,- EUR (vienpadsmit tūkstoši euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sunīši” ar kadastra Nr. 5474 006 0089 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.8.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Vilciņi” ar kadastra Nr. 5474 009 0069, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,78 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 009 0615 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) “Par
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zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Vilciņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5474 009 0069, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,78 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 009 0615, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
10100,- EUR (desmit tūkstoši viens simts euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vilciņi” ar kadastra Nr5474 009 0069 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.9.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Dzeņi” ar kadastra Nr. 5474 006 0087, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,16 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 006 0601 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Dzeņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5474 006 0087, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,16 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 006 0601, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
6400,- EUR (seši tūkstoši četri simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dzeņi” ar kadastra Nr5474 006 0087 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.10.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Vālodzītes” ar kadastra Nr. 5474 002 0024, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,64 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 002 0529 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
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1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Vālodzītes”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 002 0024, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,64 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5474 002 0529, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
20700,- EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vālodzītes” ar kadastra Nr. 5474 002 0024 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.11.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Pavasari” ar kadastra Nr. 5474 008 0032, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,47 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 008 0598 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Pavasari”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 008 0032, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,47 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5474 008 0598, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
13900,- EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pavasari” ar kadastra Nr. 5474 008 0032 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.12.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Mežtīrumi” ar kadastra Nr. 5474 009 0093, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 5,31 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5474 009 0618 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 28.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 5.§) un
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 3. novembra lēmumu (protokols Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2
(Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mežtīrumi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5474 009 0093, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 5,31 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5474 009 0618, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
19800,- EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežtīrumi” ar kadastra Nr. 5474 009 0093 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
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7.13.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Rubeņu lauks” ar kadastra Nr. 54820050155, Svētes
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,46 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54820050511, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 30.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 7.§1.) “Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3.novembra lēmumu (protokols
Nr.11), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Rubeņu lauks”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820050155, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,46 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 54820050511, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena
13800 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rubeņu lauks” ar kadastra Nr. 54820050155 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
8§
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē
(1)Odiņi, Glūdas pag.; 2)Rozēnzeme, Līvbērzes pag.; 3)Laipas, Jaunsvirlaukas pag.)
(Ilze Vītola)
8.1.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Odiņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā (kadastra Nr.5452 004 0448), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Odiņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5452 004 0320 - 0,7366 ha platībā ir reģistrēts Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000559903 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2016;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 2.§., 34.p.),
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2
(Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Odiņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra
Nr.5452 004 0448), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības 0,7366 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0320, pārdodot to
atklātā izsolē.
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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.
8.2.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rozēnzeme”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5462 006 0424), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Rozēnzeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5462 006 0214 - 5,5 ha platībā ir reģistrēts Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000559908 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienības daļa 2,6 ha platībā ir iznomāta līdz 31.12.2016;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 2.§., 33.p.),
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita
Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2
(Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis); ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Rozēnzeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā (kadastra Nr.5462 006 0424), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0214 - 5,5 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
8.3.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Laipas”, Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5456 010 0098, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Laipas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5456 010 0098 sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0358 – 3,13 ha platībā, Īpašuma tiesības
nostiprinātas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000560151
uz Jelgavas novada pašvaldības vārda 2016.gada 11.oktobrī;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 01.09.2017.;
3) zemes vienība nav nepieciešama Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3.novembra lēmumu (protokols Nr.11, 2.§), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 10 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Anita Klupša, Modris
Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – 2 (Madars Lasmanis,
Oskars Cīrulis); ATTURAS – nav nolemj:
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1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Laipas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5456 010 0098), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības 3,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010
0358, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
9§
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē
(Ziedkalnes iela 26-21, Vilces pag.)
(Ilze Vītola)
Izvērtējot nekustamā īpašuma Ziedkalnes iela 26-21 ar kadastra Nr.5490 900 0172,
Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 37,6 m² platībā,
kopīpašuma 340/11495 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0205 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205,
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas
novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu (protokols 12,4.§) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2016.gada 3.novembra lēmumu (protokols Nr.11, 1.§18.p.), Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Ziedkalnes iela 26-21,
Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5490 900 0172, kas
sastāv no dzīvokļa 37,6 m² platībā, kopīpašuma 340/11495 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205.
Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 500 EUR (pieci simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma Ziedkalnes iela 26-21, Ziedkalne, Vilces pagasts
(kadastra Nr.5490 900 0172) izsoles noteikumus.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

10§
Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis,
Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte
Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Izdarīt grozījumus ar Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumu
(protokols Nr.14 29.§) apstiprinātajā kārtībā „Braukšanas izdevumu
izglītojamajiem kompensēšanas kārtība” :
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1.1. aizstāt 2.1.punktā vārdus “Jelgavas pilsētā” ar vārdiem “citā administratīvajā
teritorijā”;
1.2. papildināt kārtību ar 2.1.1punktu šādā redakcijā: “2.1.1Šīs kārtības 2.1.punktā
noteikto administratīvo teritoriju, kurās atrodas speciālās izglītības iestādes, nosaka
Izglītības pārvaldes vadītājs, izdodot attiecīga satura rīkojumu.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11§
Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu
(Ilze Vītola)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, Jelgavas novada
pašvaldības profesionālās stipendijas nolikumu un Jelgavas novada pašvaldības profesionālās
stipendijas konkursa komisijas lēmumu (stipendijas konkursa komisijas sēde, 2016. gada 9.
novembris, protokols Nr.2), Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode);
PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. piešķirt G.B. (p.k.***) stipendiju, apgūstot *** programmu ***, nosakot stipendijas
apmēru valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 2016.gadā - 370 EUR (trīs simti
septiņdesmit euro un 00 centi), 2017.gadā – 380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro 00 centi)
mēnesī;
2. piešķirt S.K. (p.k.***) stipendiju, apgūstot *** programmu, nosakot stipendijas
apmēru valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 2016.gadā - 370 EUR (trīs simti
septiņdesmit euro un 00 centi), 2017.gadā – 380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro 00 centi)
mēnesī;
3. uzdot Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram pašvaldības vārdā noslēgt
stipendijas līgumu ar G.B. un S.K.
12§
Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē
(Ilze Vītola)
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošo vieglo pasažieru transportlīdzekļu
LADA 1118, valsts reģistrācijas Nr. GZ 5157, KIA SORENTO, valsts reģistrācijas
Nr.FT1381, VOLVO S60, valsts reģistrācijas Nr. BJ 2100 tehnisko stāvokli un sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja atzinumu, 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 Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 3.novembra protokolu Nr.11, 2016.gada
12.oktobra protokolu Nr.10, 2016.gada 8.septembra protokolu Nr.7, Jelgavas novada dome
atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt kustamo mantu – vieglos pasažieru transportlīdzekļus, nosakot, ka
atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
1.1.LADA 1118, valsts reģistrācijas Nr. GZ 5157. Izsoles sākumcena 660 EUR (seši
simti sešdesmit euro) t.sk. PVN.
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1.2. KIA SORENTO, valsts reģistrācijas Nr. FT 1381. Izsoles sākumcena 2900 EUR
(divi tūkstoši deviņi simti euro) t.sk. PVN.
1.3. VOLVO S60, valsts reģistrācijas Nr.BJ 2100. Izsoles sākumcena 2800 EUR
(divi tūkstoši astoņi simti euro) t.sk. PVN.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Romānovam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
13 §
Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē
(Ilze Vītola)
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības Līvbērzes pagasta pārvaldes Izsoles komisijas
2016.gada 6.oktobra protokolu Nr. JNP/2-17.2/16/61, kas nosaka, ka kustamās mantas vieglo pasažieru transportlīdzekļu MAZDA 3, valsts reģistrācijas Nr. FO 1787, FORD
MONDEO, valsts reģistrācijas NR. ES 7680, KIA SORENTO, valsts reģistrācijas NR. DL
9300, KIA PIKANTO LX, valsts reģistrācijas Nr. FL 5916, KIA SPORTAGE, valsts
reģistrācijas Nr. FN 3676, 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 31.augusta lēmumu (protokols Nr.12, 15.§) “Par kustamās mantas atsavināšanu
izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2016.gada 3.novembra protokola Nr.11., 3.§, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR –
12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1.

Rīkot atkārtotu, kustamās mantas – vieglo pasažieru transportlīdzekļu izsoli, nosakot, ka
atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
2.1. MAZDA 3, valsts reģistrācijas Nr. FO 1787. Izsoles sākumcena 1200 EUR
(viens tūkstotis divi simti euro) t.sk. PVN.
1.2. FORD MONDEO, valsts reģistrācijas Nr. ES 7680. Izsoles sākumcena
750 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) t.sk. PVN.
1.3. KIA SORENTO, valsts reģistrācijas Nr. DL 9300. Izsoles sākumcena
3550 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro) t.sk. PVN.
1.4. KIA PIKANTO LX, valsts reģistrācijas Nr. FL 5916. Izsoles sākumcena
590 EUR (pieci simti deviņdesmit euro) t.sk. PVN.
1.5. KIA SPORTAGE, valsts reģistrācijas Nr. FN 3676.
Izsoles sākumcena
2750 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro) t.sk. PVN.

2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Romānovam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
14 §
Par avansa maksājumu un izveidotā uzkrājuma nedrošiem avansa maksājumiem par
pakalpojumiem norakstīšanu
(Ilze Vītola)
Izskatot Finanšu nodaļas iesniegumu par avansa maksājumu un izveidoto uzkrājumu
avansa maksājumiem par pakalpojumiem norakstīšanu un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo
informāciju, tika konstatēts :
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1) Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvalde 2010.gada 7.oktobrī veica
avansa maksājumu DIJA SIA par Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centra
(tagad- Jelgavas novada SARC) 20 darbinieku apmācību par kopējo summu Ls
255,81 jeb 363,98 EUR. Uz kursiem, atbilstoši rīkojumam “Par kursu
apmaksu”, faktiski tika nosūtīti 19 darbinieki un saņemts gala rēķins par
summu Ls 244,80 jeb 348,32 EUR. Vairāk samaksātais avanss Ls 11,01 jeb
15,67 EUR netika atmaksāts.
Uzņēmumu reģistrā darbības izbeigšana DIJA SIA nav reģistrēta.
2) Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvalde un Projektu
konsultāciju uzņēmums SIA SProA Reģ. Nr.42403023367 2009.gada
25.februārī noslēdza līgumu par
Tehniski ekonomiskā pamatojuma
“Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ciemā
Zaļenieki” aktualizāciju par kopējo summu Ls 2964,50 jeb 4218,10 EUR ar
izpildes termiņu 16.03.2009., par ko 2009.gada februārī Zaļenieku pagasta
pārvalde veica avansa maksājumu Ls 592,90 jeb 843,62 EUR apmērā.
Zaļenieku pagasta pārvalde 2009.gada jūnijā pakalpojumu no SProA SIA
nesaņēma un samaksātais avanss Ls 592,90 jeb 843,62 EUR netika atmaksāts.
2013.gada decembrī SProA SIA
ir mainījusi nosaukumu uz DZINDURS
SIA, Reģ. Nr. 42403023367, DZINDURS SIA saimnieciskā darbība
12.05.2014 apturēta, pamatojoties uz VID 29.04.2014. lēmumu Nr. 8.16/L12009,
pamatojoties uz VID 20.11.2014. lēmumu Nr.8.72.2/L-33807,
19.02.2015 reģistrēta DZINDURS SIA
darbības izbeigšana Uzņēmumu
reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486
‘’Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
norakstīt no Jelgavas novada pašvaldības bilances uzskaites avansa maksājumu un
izveidotā uzkrājuma nedrošiem avansa maksājumiem par pakalpojumiem parādus par kopējo
summu 859,29 EUR (astoņi simti piecdesmit deviņi eiro 29 centi), saskaņā ar parādnieku
sarakstu:
N.
p.
k.

Debitors

Reģistrācijas
Nr./personas
kods

Pakalpojuma
nosaukums

1.

DIJA SIA

40003033357

Kursi “Minimālās
higiēnas prasības”

2.

SProA
SIA(saistību
pārņēmējsDZINDURS
SIA)

42403023367

Tehniski
ekonomiskā
pamatojuma
“Ūdenssaimniecības
attīstība Jelgavas
rajona Zaļenieku

Kopējais
norakstāmais
parāda
apmērs
EUR
15,67

Parāda rašanās
brīdis(datums,
mēnesi,gads)

Piezīmes

07.10.2010.

843,62

02.2009

Nav
atmaksāta
starpība starp
avansa rēķinu
un galīgo
rēķinu
Iestājies
noilgums
saskaņā ar
Komerclikuma
406.pantu
Samaksāts
avanss. Pakalpojums
faktiski nav
saņemts.
Pamatojoties
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pagasta ciemā
Zaļenieki”
aktualizācija.

Kopā:

uz LURSOFT
datu bāzi, UR
19.02.2015
reģistrēta
darbības
izbeigšana
sskaņā ar VID
20.11.2014
lēmumu
Nr.8.72.2/L33807 par
darbības
izbeigšanu
859,29

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

15§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
(Ilze Vītola)
Izskatot Jelgavas novada pašvaldības Finanšu nodaļas (turpmāk – Nodaļa), kas
saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes
2015.gada
29.decembra
lēmumu
“Par
nekustamā
īpašuma
nodokļa
administrēšanu”(prot.nr.21), veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, ierosinājumu
un izvērtējot informāciju Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmas NINO,
konstatētas nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, kas veidojušās laika posmā no 1998. 2013.gadam.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punktu,
nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai
novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa
likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251. panta 2.punktu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmās pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nodokļu maksātājs
ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa
likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu
vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts
ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un
minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas
nolēmums, dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
16.panta pirmās daļas 10.punktu, 20.panta 3.punktu, 25.1 panta 2.punktu,, Jelgavas novada
dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris
Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 63,53 EUR
(sešdesmit septiņi euro un astoņdesmit centi) pēc pievienotā nekustamā īpašuma
nodokļu pārmaksu saraksta:
Konts

Adrese

Īpašnieks

***

***

Elejas pagasts
***

Summa Pārmaksas
EUR rašanās
0.10

14.03.2011.
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***

***

***
***

***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***

***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***

***
***
***
***

***

***

***
Glūdas pagasts
***
***
Jaunsvirlaukas pagasts
***
***
***
***
***
Kalnciema pagasts
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Lielplatones pagasts
***
***
Līvbērzes pagasts
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Platones pagasts
***
***
***
***
Svētes pagasts
***

0.64

14.03.2011.

0.16
0.06

03.03.2012.
16.12.2011.

1.34
0.07
0.87
0.03
0.01

27.09.2011.
31.07.1998.
17.03.2004.
03.04.2009.
30.10.2013.

1,84
0,30
0,30
0,26
4,01
1,25
0,94
0,44
6,43
0,31
0,06
0,54

09.12.2009
21.04.2008
21.04.2008
07.03.2011
30.06.2010
19.10.2012
30.11.2011
26.04.2012
08.03.2012
18.06.2013
18.06.2013
09.07.2013

0,01
0,01

18.03.2013.
02.06.2011.

0,13
0,07
3,77
3,77
0,14
0,04
0,04
0,04
0,11
0,04
0,18
0,61
0,09
0,09
1,39
0,77

03.10.2012.
08.06.2012.
07.02.2013.
07.02.2013.
08.03.2011.
25.11.2010.
25.11.2010.
25.11.2010.
17.02.2011.
01.04.2013.
08.05.2010.
17.02.2011.
16.03.2012.
21.08.2012.
06.04.2011.
10.03.2011.

1,62
7,40
0,10
3,50

10.01.2012.
23.02.2012.
17.08.2012.
29.05.2012.

0,01

28.08.2013
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***
***
***
***

***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***

***

***
***
***
***
Valgundes pagasts
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Vircavas pagasts
***
***
***
***
***
Zaļenieku pagasts
***

1,28
3,22
0,04
1,07

05.07.2010
18.04.2013
25.09.2012
01.01.2010

0,14
0,24
0,03
0,06
0,58
0,13
0,14
0,01
6,27
0,13
0,01
0,13
0,65
2,76
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

14.03.2000
10.02.2004.
14.03.2013.
23.09.2002.
26.03.2008.
27.12.2001.
14.02.2002.
22.09.2005.
02.02.2004.
23.04.2012.
14.08.2007.
27.03.2013.
07.02.2013.
07.02.2013.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.
26.04.2012.

0,27
0,01
1,05
0,83
0,35

15.07.2012
04.09.2008
24.06.2003
11.10.2000
05.04.2007

0,03

02.09.2012.

2. Publicēt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv informāciju
par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu likuma ‘Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
16§
Par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu
(Ilze Vītola)
Izskatot Finanšu nodaļas 2016.gada 10.novembra iesniegumu par Vilces pagasta
pašvaldībai 1996.gadā nodarītajiem zaudējumiem 2540,00 Ls jeb 3614,09 EUR vērtībā un to
piedziņas neiespējamību, pamatojoties uz Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 ‘’Kārtība kādā budžeta iestādes kārto
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grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis,
Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET –
nav; ATTURAS – 1 (Oskars Cīrulis), nolemj:
norakstīt no Jelgavas novada pašvaldības bilances uzskaites norēķinus par iztrūkumiem
par kopējo summu 3614,09 EUR ( trīs tūkstoši seši simti četrpadsmit eiro 09 centi).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17§
Par avansa maksājumu un izveidotā uzkrājuma nedrošiem avansa maksājumiem par
pamatlīdzekļiem norakstīšanu
(Ilze Vītola)
Izskatot Finanšu nodaļas iesniegumu par uzkrājumu avansa maksājumiem par
pamatlīdzekļiem norakstīšanu un izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta pārvalde un SIA DALSET, Reģ.
Nr.40003989895, 2011.gada 3.jūnijā noslēdza līgumu par Kalnciema veselības un
sociālās aprūpes centra maģistrālās ventilācijas sistēmas tehniskā projekta
izstrādāšanu par kopējo summu Ls 244,00 jeb 347,18 EUR par darbu izpildi līdz
2011.gada 21.jūnijam un avansu Ls 122,00 jeb 173,59 EUR apmērā. Saskaņā ar
SIA DALSET rēķinu, Kalnciema pagasta pārvalde 09.06.2011. veica avansa
maksājumu SIA DALSET. Kalnciema pagasta pārvalde līdz 2011.gada 21.jūnijam
pakalpojumu no SIA DALSET nesaņēma. Samaksātais avanss Ls 122,00 vai
173,59 EUR netika atmaksāts.
2015.gada 10.janvārī Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA DALSET darbības
izbeigšana.
2) Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta pārvalde, saskaņā ar SIA VALJANS
rēķinu par kopējo summu Ls 1170,98 jeb 1666,15 EUR 16.10.2008. veica avansa
maksājumu SIA VALJANS par kompresoru attīrīšanas iekārtām. Līgums par
darījumu starp pusēm netika noslēgts. Atbilstoši pasūtījumam, Platones pagasta
padome norunātajā termiņā pakalpojumu nesaņēma. Samaksātais avanss Ls
1170,98 jeb 1666,15 EUR netika atmaksāts. 2015.gada 6.novembrī Uzņēmumu
reģistrā reģistrēta SIA VALJANS darbības izbeigšana.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Komerclikuma 406.pantu, likuma ”Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1486 ‘’Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
norakstīt no bilances uzskaites avansa maksājumus un izveidotos uzkrājumus
nedrošiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem par kopējo summu 1839.74 EUR
(viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro 74 centi), saskaņā ar parādnieku sarakstu :
N.
p.
k.

Debitors

Reģistrācijas
Nr./personas
kods

Pamatojums

1.

DALSET SIA

40003989895

Tehniskā projekta
izstrāde Kalnciema
veselības un
sociālās aprūpes

Kopējais
norakstāmais
parāda
apmērs
EUR

Parāda rašanās
brīdis(datums,
mēnesi,gads)

173.59

09.06.2011

Piezīmes

Samaksāts avanss.
Pakalpojums faktiski
nav saņemts.
Pamatojoties uz
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centra maģistrālās
ventilācijas sistēmai

2.

VALJANS
SIA

40003558355

Kompresora iegāde
attīrīšanas iekārtās
Platones pagastā

Kopā:

LURSOFT datu bāzi
darbība izbeigta
10.01.2015 .saskaņā ar
VID Nodokļu pārvaldes
16.10.2014 lēmumu
Nr.8.72.2/L-29119 par
darbības izbeigšanu
1666,15

16.10.2008

Samaksāts avanss.
Pakalpojums faktiski
nav saņemts.
Pamatojoties uz
LURSOFT datu bāzi
darbība izbeigta
06.11.2015 .saskaņā ar
VID 13.08.2015
lēmumu Nr.8.72.2/L32379 par darbības
izbeigšanu

1839,74

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

18§
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
(Ilze Vītola)
Izskatot Zemgales plānošanas reģiona 2016.gada 19.oktobra vēstuli Nr.16/1-6/154e
“Par pieredzes apmaiņas vizīti uz Somiju” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Komandēt Jelgavas novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Zemgales
plānošanas reģiona organizēto pieredzes apmaiņas vizīti uz Somiju (Somijas dienvidrietumu
reģiona pašvaldību) no 2016.gada 7.decembra līdz 10.decembrim;
2. Visi ar komandējumu saistītie izdevumi tiek apmaksāti no Zemgales plānošanas
reģiona budžeta līdzekļiem.
19§
Par grozījumu 2016.gada 28.septembra lēmumā “Par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam “Vilces iela 17”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā apstiprināšanu” (protokols
Nr.14 17.§)
(Aigars Strupulis)
Pamatojoties uz 2005.gada 15.septembrī noslēgtā Svētes pagasta padomes un SIA
„Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” (Reģ.Nr.41703001139), Satiksmes iela 7, Jelgava,
nomas līguma Nr. SVE/12-2/10/42 5.4.punktu, kas nosaka, ka nomniekam pēc rakstiskas
saskaņošanas ar Iznomātāju ir tiesības uz sava rēķina veikt Zemesgabala sadali - apbūves
gabalos, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita
Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
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1. Izdarīt grozījumus ar 2016.gada 28.septembra lēmumu “Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam “Vilces iela 17”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā
apstiprināšanu” apstiprinātajā administratīvajā līgumā “ Par detālplānojuma
īstenošanas kārtību”, izsakot to
jaunā redakcijā (1.pielikums).
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma
īstenotājiem par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Vilces iela 17, Svētes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54820020528, īstenošanu jaunajā redakcijā.
3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam Vilces iela 17, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr. 54820020528, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu
pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu,
pieteikumu iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā
20§
Par ēkas nojaukšanu
(Aigars Strupulis)
Deputāte Aija Tračuma interesējas, kur tiks izvietoti šīs mājas iedzīvotāji un draudze.
Dainis Keidāns atbild, ka šajā ēkā bija palikusi viena ģimene, kurai dzīvokļu jautājumu
komisija ierādīja citas dzīvojamās telpas. Savukārt ar draudzi vēl notiek pārrunas, bet noteikti
vienosies par piemērotāko variantu draudzei.
Izskatot Jelgavas novada būvvaldes būvinspektora 2016.gada 28.septembra atzinumu
Nr. 138 par dzīvojamās mājas Lielupes iela 37, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas
novads, būves kadastra apzīmējums 5411 001 0029 001 pārbaudi, pamatojoties uz
Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Civillikuma 1084.pantu un
Vispārīgo
būvnoteikumu 158.1 apakšpunktu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 11 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars
Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova) nolemj:
Nojaukt, Jelgavas novada pašvaldībai piederošā īpašuma, Lielupes iela 37,
Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, sastāvā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu
5411 001 0029 001.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21§
Par piekrišanu zemes vienības apbūvei
(Aigars Strupulis)
Izskatot J.J. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
24.oktobrī ar Nr.JNP/3-19.2/16/1414-J, par atļauju veikt dzīvojamās mājas būvniecību uz
nomā nodotās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700020069, kas atrodas
nekustamā īpašuma “Lāči”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, sastāvā, konstatēts:
1. Ar Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumu ( protokols Nr. 13 15§14. .)
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” A.J. ( miris ***), izbeigtas lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību 1,22 ha platībā ar kadastra
apzīmējums 5470 002 0069, nosaukums „Lāči”, Platones pagastā, Jelgavas novadā;
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2. Ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra lēmumu “Par zemes vienības
atdalīšanu” (protokols Nr. 15 42.§) no zemes vienības “Lāči” ar kadastra apzīmējumu
54700020069 atdalīta zemes vienība 0,6 ha platībā, kurai piešķirts nosaukums
“Lācēni”. Par zemes vienību “Lāči” 0,62 ha platībā ar *** mirušā A.J. mantinieci A.J.
2011.gada 21.februārī noslēgts pašvaldībai piekritīgās zemes nomas līgums Nr.
PLA/2-3/14/16. A.J. mirusi ***.
3. Ar Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes 2014.gada 4.augusta lēmumu Nr.
JNPIP/8-6/14/200 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54700020069, 0,62 ha
platībā piekrīt pašvaldībai pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu.
4. Ar 2015.gada 11.maija mantojuma apliecību (reģistra Nr.***) par A.J. mantinieku
mājīpašumam “Lāči”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no 3 būvēm ar
kadastra apzīmējumu 54700020069001 (dzīvojamā ēka), 54700020069004
(palīgēka), 54700020069005 (palīgēka), apstiprināts J.J.
5. 2015.gada 28.septembrī ar J.J. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums
Nr.PLA/12-3/15/7( turpmāk tekstā – Līgums) par apbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 54700020069 0,62 ha platībā, kas atrodas nekustamā īpašuma “Lāči” ar
kadastra Nr.54700020069 sastāvā. Līguma beigu termiņš ir 2025.gada 31.decembris.
Līguma 5.2.1. punktā noteiktas nomnieka tiesības veikt būvniecību tikai ar iznomātāja
rakstisku piekrišanu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas
5.punktā noteikts, ka Civillikuma 968. panta noteikumi, kas nosaka, ka uz zemes
uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu, nav piemērojami un ēkas
(būves), līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma
objektu, ja ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts
uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā
ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus
īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai
laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.
7. Ar 2016.gada 30.marta Jelgavas novada domes lēmumu ( protokols Nr. 4 13.§) “Par
piekrišanu būves novietošanai” dota atļauja nekustamajā īpašumā „Lāči”, Platones
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54700020069 zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 54700020069 nomniekam J.J. novietot šķūni (platībā līdz 60m2) , kas
reģistrējams zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts. Paskaidrojuma raksts par
šķūņa novietošanu īpašumā "Lāči" saskaņots Jelgavas novada būvvaldē 2016.gada 27.
aprīlī.
8. Ar 2016.gada 28.oktobra Jelgavas novada domes lēmumu (protokols Nr. 14 11.§) “Par
piekrišanu būves novietošanai” dota atļauja nekustamajā īpašumā „Lāči”, Platones
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54700020069 zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 54700020069 nomniekam J.J. novietot pirti, kas reģistrējams
zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās
daļas 5.punktu, Būvniecības likuma 19.panta trešo daļu, Jelgavas novada dome atklāti balsojot
PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
Atļaut nomniekam J.J. būvēt dzīvojamo māju uz nekustamā īpašuma „Lāči”, Platones
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54700020069 sastāvā esošas zemes vienības ar
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kadastra apzīmējumu 54700020069. Būve reģistrējama zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma
objekts.
22§
Par ceļa servitūta līguma slēgšanu
(Aigars Strupulis)
Izskatot J.B., personas kods ***, 2016.gada 3.novembra iesniegumu, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldībā Nr.VIR/3-19.1/16/1455-D, par ceļa servitūta līguma noslēgšanu
par labu nekustamajam īpašumam „***” un “***” Vircavas pagastā, Jelgavas novadā uz
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “***”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Nekustamais īpašums „***”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5492
001 0205, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0206 12,2 ha
platībā un ir reģistrēts zemesgrāmatā uz J.B. vārda. Piekļūšanai pie īpašuma tiek
izmantots ceļš caur īpašumu “***”, Vircavas pagastā.
2. Nekustamais īpašums „***”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5492
001 0493 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0103 5,82 ha
platībā. Zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta un tiks reģistrēta zemesgrāmatā uz
Jelgavas novada pašvaldības vārda.
3. Zemes vienība “***”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā nodota nomā B. Jelgavas
rajona zemnieku saimniecībai “***”.
Pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 6.1 pantu , Civillikuma 1132., 1141., 1156.,
1231., 1232.pantu, Jelgavas novada dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „***”’
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0103 saskaņā ar pievienoto
pielikumu par labu nekustamā īpašuma „***” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
5492 001 0206.
Apstiprināt ceļa servitūta līgumu.
Nodibinot servitūtu kalpojošam īpašumam valdošā īpašuma labā, tas paliek spēkā un ir
saistošs arī kalpojošā īpašuma lietotājiem – nomniekiem vai īrniekiem.
Lēmumu nosūtīt adresātam un nekustamā īpašuma “***” nomniekam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
23§
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(Centrs 2-2, Lielplatones pagasts)
(Daiga Branta)

23.1.
Izskatot I.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada
4.februāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. LIE/3-19.1/16/303-M, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 23,7 m² platībā “Centrs 2”-2, Lielplatonē, Lielplatones pagastā
atsavināšanu un 2016.gada 21.novembra Lielplatones pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu
ar Nr. LIE/3-19.1/16/1579-M par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§50.p.) „Par
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dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.M., personas kods ***, par nosacīto cenu – 300,00 EUR (trīs
simti euro) dzīvokli 23,7 m2 platībā un kopīpašuma 237/3715 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0285 001, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0285 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0285, adrese: “Centrs 2”-2, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā no pirkuma summas pircējs
samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 1 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
23.2.
Izskatot S.S., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 15.februāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/360-S, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 41,5 m² platībā Draudzības iela 7-14, Kalnciems, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
ņemot vērā 2016.gada 11.februāra vienošanos starp īrnieku un *** par dzīvokļa atsavināšanu,
un 2016.gada 17.novembrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/16/1572-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 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,36.§5.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 26.septembra protokolu Nr.9,
Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav nolemj:
Atsavināt, pārdodot S.S., par nosacīto cenu – 2700,- EUR (divi tūkstoši septiņi simti
euro, 00 centi) dzīvokli 41,5 m2 platībā un kopīpašuma 415/17304 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0022 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5411 001 0022, adrese: Draudzības iela 7-14, Kalnciems, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.

24§
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Pūpolu iela 4-9, Jaunsvirlaukas pagasts)
(Daiga Branta)
Izskatot V.Ņ. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2016.gada
15.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/16/1513-Ņ, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Pūpolu iela 4-9, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Pūpolu iela 4-9,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 16,7 m²;
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2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts V.Ņ. un viņš izteicis vēlmi iegūt šo dzīvokli
īpašumā;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo 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 – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars
Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova,
Sarmīte Balode); PRET – nav; ATTURAS – nav nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Pūpolu iela 4-9, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 16,7 m² un kopīpašuma 167/2094 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0090 001) un zemes
vienības (kadastra apzīmējums 5456 001 0090).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Pūpolu iela 4-9, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 16,7 m² un kopīpašuma 167/2094 domājamās daļas no dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5456 001 0090 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5456 001 0090).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
25§
Par Solveigas Arnītes atbrīvošanu no Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja amata
un Ilmāra Randera iecelšanu par Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāju
(Ivars Romānovs, Inta Savicka, Aija Tračuma)
Deputāte Inta Savicka atbalsta lēmumprojekta pirmo daļu, savukārt iebilst izvirzītātajam
kandidātam un izsaka priekšlikumu Jaunsvirlaukas pagasta vadītājas pienākumu izpildītāja
vietā iecelt Ritu Borščevsku.
Deputāte Aija Tračuma aicina izdalīt sagatavoto lēmuma projektu un balsot par katru punktu
atsevišķi.
Ivars Romānovs skaidro, ka ir izstrādāta kārtība, kādā pagastu vadītājus aizvieto viņu
prombūtnes laikā, taču šobrīd norit aktīvs darbs pie budžeta sagatavošanas, tādēļ kā
aizvietotājs virzīts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāja pienākumu
izpildītājs, kas pārzina visu saimniecisko darbību, kas notiek pagastā.
Sēdes vadītājs lūdz izdalīt sagatavoto lēmuma projektu.
1. lēmums: Par Solveigas Arnītes atbrīvošanu no Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes
vadītāja amata
Deputāti balso par lēmumu:
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Jelgavas novada dome atklāti balsojot PAR – 12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars
Strupulis, Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Anita Klupša,
Modris Jansons, Juris Lavenieks, Nataļja Hohlova, Sarmīte Balode); PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj: atbalstīt lēmumu un atbrīvot Solveigu Arnīti no Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldes vadītājas amata.
2.lēmums: Par Ilmāra Randera iecelšanu par Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāju
Deputāti balso par lēmumu: PAR – 5 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aigars Strupulis, Juris
Lavenieks, Sarmīte Balode); PRET – 4 (Inta Savicka, Aija Tračuma, Madars Lasmanis,
Oskars Cīrulis); ATTURAS – 3 Anita Klupša, Modris Jansons, Nataļja Hohlova) nolemj:
noraidīt Ilmāra Randera kandidatūru Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja amatā.
Sēde slēgta plkst.15:50
Ziedonis Caune informē deputātus, ka ir sagatavota deputātu pieprasījumu veidlapa, kura ar
2016.gada 1.decembri tiks ievietota arī novada mājas lapā. Turpmāk lūdzu deputātus savus
pieprasījumus aizpildīt uz šīm veidlapām. Turpmāk atbildes deputātiem netiks sniegtas, ja
pieprasījums nebūs aizpildīts uz šīm veidlapām. Atbilde uz deputāta pieprasījumu tiks sniegta
likumā noteiktā kārtībā.
Deputāts Madars Lasmanis aicina nodemonstrēt piekļuvi šīm veidlapām.
Laila Čima informē, ka mājas lapā šīs veidlapas būs pieejamas no 2016.gada 1.decembra.
Dzintars Lagzdiņš aicina nosūtīt uz deputātu oficiālajiem e-pastiem saiti, kur būs iespēja atrast
šo veidlapu.
Ivars Romānovs aicina deputātus savus elektroniskos pieprasījumus iesniegt no deputātu
oficiālajiem e-pastiem.
Sēdes vadītājs aicina visus uz veikala “Pārtikas amatnieks” svinīgo atklāšanu 2016.gada
6.decembrī plkst.14:00.
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Protokolēja

Z.Caune
Dace Gražule

2016.gada 1.decembrī
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