LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

JELGAVAS NOVADA DOME

2017.gada 24.maijā

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 7
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi atklāj plkst.16:00. Tiek veikts sēdes audioieraksts.
DARBA KĀRTĪBĀ
1. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Lielsvētes 18A, Svētes pag.;
2.Ābeļdārzs, Lielplatones pag.)
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ( Jelgavas iela 23, Kalnciems)
3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (54480060311, Elejas pag.)
4. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1. 2.masīvs44, Kalnciems; 2. 1.masīvs138,
1.masīvs153, Kalnciems)
5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Kastaņu ceļš 17-8, Zaļenieku pag.;
2.Draudzības 11-45, Kalnciems)
6. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūpolu iela 6-6, Kārniņi)
7. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 12a-97, Kalnciems;
2.Draudzības 8-75, Kalnciems; 3.Lielvircavas 7-4, Platones pag., 4.Draudzības 6-59, Kalnciems )
8. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Austrumu iela 5-9, Vilce)
9. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (Avēni-1, Zaļenieku pagasts)
10. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Pagasta zemes, Sesavas pag.)
11. Par biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2017” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
12. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai
daudzbērnu ģimeņu bērniem” precizēšanu
13. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”” apstiprināšanu
14. Par saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.13"Par Jelgavas novada simboliku" izdošanu
15. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē” realizācijai
16. Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumā
17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Jāņupes iedzīvotāji"
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Radošuma meka"
19. Par Jelgavas novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma ”Par zemes vienības pārņemšanu
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” atcelšanu

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
20. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Kaķīši, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Laipas,
Jaunsvirlaukas pag.; 3.Sardziņi, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Pārstrauti, Jaunsvirlaukas pag.)
21. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 6-22, Kalnciems;
2.Ciedru iela 14-11, Mežciems)
22. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Viesturi 263, Glūdas pag.; 2.Parka
aleja7, Eleja; 3.Mehanizatoru4, Vītoliņi)
23. Par dalību biedrībā “Pārtikas amatnieki” padomē
24. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumā (protokols

Nr. 2, 21.§ 2.p) „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam”
aktualizētā Rīcības plāna 2017. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2017. – 2019.gadam
apstiprināšanu
Sēdi vadaJelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece

Ilze Vītola

Sēdi protokolē – lietvede Inta Skvirecka
Sēdē piedalās- domes deputāti:
Ziedonis Caune
- nepiedalās
Ilze Vītola
- piedalās
Valda Sējāne
- piedalās
Edgars Turks
- piedalās
Juris Lavenieks
- piedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
Aigars Strupulis
- piedalās
Nataļja Hohlova
- piedalās
Sarmīte Balode
- piedalās
Madars Lasmanis
- piedalās (no plkst.16:05)
Oskars Cīrulis
- piedalās
Anita Klupša
- piedalās
Inta Savicka
- piedalās
Irina Dolgova
- nepiedalās
Aija Tračuma
- piedalās (ar 3.jautājuma izskatīšanu)
Lilita Leoho
- piedalās
-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Laila Čima, Sandra
Kalvāne, Valdis Buividaitis, Karīna Voitkāne, Dace Ozola, Daiga Branta, Aija Udalova, Ilze
Brakmane, Anita Liekna, Kristīne Rengarte, Anda Strautniece, Līga Lonerte, Andris
Ziemelis, Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris, Haralds Dauginovičs, Modris Žeivots, Dace
Kaņepone, Enija Kreicberga-Kapša, Inga Vilcāne, Vladislavs Beitāns, Aivars Kokins, Zane
Sondore, Antra Alksne, Ruta Medne, Staņislavs Matuss, Ingus Zālītis, Silvija Zīberte, Anda
Duge, Maija Lasmane, Iveta Strēlniece, Līga Rozenbaha, Edgars Grīnofs
Domes priekšsēdētāja vietn. I.Vītola aicina deputātus balsot, lai apstiprinātu DARBA
KĀRTĪBU ar 19 pamata darba kārtības un 5 papildus darba kārtības jautājumiem.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Nataļja
Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Lilita Leoho), PRET – nav;
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ATTURAS – nav, nolemj: apstiprināt domes sēdes darba kārtību, papildus darba kārtībā
iekļaujot piecus izskatāmus jautājumus.
Domes priekšsēdētāja vietn. I.Vītola aicina izpilddirektora vietnieku V.Buividaiti ziņot
izpilddirektora I.Romānova sagatavoto 2017.gada maija ziņojumu par pašvaldības darbu.
ZIŅO: izpilddirektora vietnieks V.Buividaitis informē par to, ka izpilddirektors I.Romānovs
savā ziņojumā iekļāvis konspektīvu atskatu uz šī sasaukuma padarītajiem darbiem,
pieņemtajiem lēmumiem, sekojoši, to izpildi nodrošinošiem lēmumiem izpildvarā, kuri
rezultējušies jaunās un renovētās būvēs, gan arī jaunos un plānveidīgi pilnveidotos
pakalpojumos mūsu iedzīvotājiem, kā arī ieskicētas prioritātes veicamajiem darbiem.
Izsaka paldies visiem deputātiem par atbalstu, ierosinājumiem un jautājumiem, kolēģiem par
sadarbību un apņēmību turpināt darbu nākošajā vēlēšanu periodā pašvaldības un iedzīvotāju
labā.
(Ziņojums pielikumā)
JAUTĀ: domes priekšsēdētāja vietn. I.Vītola, vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu?
JAUTĀ: deputāts K.Rimša par to, ka vēlas dzirdēt publisku skaidrojumu E-pastā pārsūtītajai
VARAM vēstulei, kura bija adresēta deputātei I.Dolgovai, par domes sēdes rediģēto
audioierakstu, ko nozīmē iekrāsojums tajā un komentārs?
ATBILD: jurists Dz.Lagzdiņš, ka sniegtajā atbildē norādīts ministrijas viedoklis, kam
pašvaldība piekrīt, domes sēdes ir ierakstāmas, par to šaubu nav. Domes sēde ir uzskatāma
no darba kārtības apstiprināšanas brīža līdz darba kārtības pēdējā jautājuma izskatīšanai.
Visu, kas notiek ārpus tā, tās ir debates un viedokļu apmaiņa, kas nav jāatspoguļo ierakstā.
Par šo jautājumu tika runāts arī ar ministrijas pārstāvjiem, kad tie viesojās novadā un
apliecināja, ka mūsu izpratne par domes sēdēm ir pareiza – diskutējami ir tikai sēdes darba
kārtības jautājumi, visi pārējie diskutējami ārpus sēdes, un tie nav jāatspoguļo sēdes ierakstā.
Protams, izskatāmi ir arī citi deputātu rosināti jautājumi, bet tie ir jāiesniedz kā priekšlikumi,
par kuru iekļaušanu darba kārtībā būtu jānobalso.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, vai šajā brīdī ir domes sēde?
ATBILD: domes priekšsēdētāja vietn. I.Vītola, ka jā, darba kārtība ir apstiprināta un tagad
notiek domes sēde. Izpilddirektora ziņojums ir informatīvs
IZSAKĀS: deputāts K.Rimša, atgriežoties pie ministrijas vēstules un marta sēdes
audioieraksta, kurā pazudis apmēram 5 minūtes sēdes laika un cerot, ka visi centrālās
administrācijas darbinieki to noklausīsies.
IZSAKĀS: deputāts M.Lasmanis, ja mēs atzīstam, ka sēde ir no darba kārtības
apstiprināšanas brīža, cik ilgā laikā pašvaldības administrācija izlabos savu kļūdu un marta
domes sēdes pilns ieraksts parādīsies mājas lapā?
JAUTĀ: deputāts M.Lasmanis par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, ka savā pasta
kastītē saņēmis Latvijas zemnieku savienības avīzi, uz kuras aizmugurējā vāka izvietota
domes reklāma – kāpēc dome diskriminējoši piedāvā izvietot savu pasākumu reklāmu
konkrēti vienai partijai?
ATBILD: jurists Dz.Lagzdiņš, ka apgalvot, ka dome izvietojusi reklāmu, ir pārsteidzīgi.
Dome nav izvietojusi savu reklāmu.
ATBILD: sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja D.Kaņepone, ka tikai pati partija var sniegt
detalizētu informāciju, ar ko viņi sadarbojas, lai saņemtu materiālus savu izdevumu saturam.
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Maketi un materiāli nevienai partijai nav doti, un tas nav saistīts ar pašvaldības
administrācijas darbu.
Papildus jautājumu nav.
Domes priekšsēdētāja vietn. I.Vītola aicina pāriet pie darba kārtības jautājumiem.
1. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē
(1.Lielsvētes 18A, Svētes pag.; 2.Ābeļdārzs, Lielplatones pag.)

(E.Turks)
1.1.

Izvērtējot nekustamo īpašumu Lielsvētes iela 18A, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas
novads, kadastra Nr.5482 002 0162, konstatēts:
1) nekustamais īpašums Lielsvētes iela 18A, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads,
kadastra Nr.5482 002 0162 sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,321 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5482 002 0162 un noliktavas ar kadastra apzīmējumu 5482 002
0555 014, kopējā platība 1053,60 m2;
2) īpašuma tiesības nostiprinātas Svētes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000161132 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda 2017.gada 10.martā;
3) nekustamais īpašums 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2017.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3) Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita
Leoho), PRET – 2 (Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Lielsvētes iela 18A ar kadastra Nr.5482 002 0162, kas
sastāv no zemes vienības 0,321 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0162 un
noliktavas ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0555 014, Svētē, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
1.2.

Izvērtējot pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ābeļdārzs” ar kadastra Nr.5460
001 0135, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, konstatēts:
1. Nekustamais īpašums “Ābeļdārzs”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā,
reģistrēts zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda (Lielplatones
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000563770).
2. Nekustamais īpašums “Ābeļdārzs”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5460 001 0135, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5460 001 0135, platībā 1,56 ha.
3. 2016.gada 7.oktobrī starp Jelgavas novada pašvaldību un Jelgavas rajona B.D.
Lielplatones pagasta zemnieku saimniecība "***" noslēgts zemes nomas
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līgums Nr. LIE/8-8/16/102 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460
001 0135 nomu līdz 2017.gada 31.decembrim.
4. Nekustamais īpašums “Ābeļdārzs”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, nav
nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.
Pamatojoties uz 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 un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada
20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze
Vītola, Inta Savicka, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho), PRET
– 2 (Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ābeļdārzs”, Lielplatones pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 001 0135, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5460 001 0135, platībā 1.56 ha, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē
( Jelgavas iela 23, Kalnciems)

(E.Turks)
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Jelgavas iela 23” ar kadastra Nr. 54110010079,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0.3606ha
platībā un būves (katlu māja) ar kadastra apzīmējumu 54110010079001, ar kopējo platību
1077,8m2 (reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalnciema pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000511835) nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai un ņemot vērā 2012.gada 30.oktobrī starp Jelgavas novada pašvaldību un SIA
“***” noslēgto “Nekustamā īpašuma (nedzīvojamo telpu ( ēkas) un zemesgabala) Jelgavas
iela 23, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads nomas līgums” Nr. KAL/12-4/12/1 (nomas
tiesības reģistrētas zemesgrāmatā ar termiņu līdz 2032.gada 31.decembrim), 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, 16.panta
pirmo daļu, 32.panta pirmo daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3), Jelgavas
novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr. 14 32.§) „Par atsavināšanas
ierosinājuma izskatīšanu”, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu ( protokols
Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu” Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne,
Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis), PRET – nav; ATTURAS – 1
(Madars Lasmanis), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Jelgavas iela 23”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54110010079, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena noteikta 4700,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro).
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2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jelgavas iela 23” ar kadastra Nr. 54110010079
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4. Lēmumu nosūtīt SIA “***”, juridiskā adrese: Baltā iela 1B, Rīga.
3. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (54480060311, Elejas pag.)
(E.Turks)
Izskatot Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ”***”, reģistrācijas Nr.
43603009505 iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2017.gada 20.aprīlī ar
Nr.ELE/3-19.1/17/424-D, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes vienību 2,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0311 Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro un otro prim daļu, pēc zemes lietošanas
tiesību izbeigšanas 2009.gada 9.jūlijā ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums
Nr.3 starp Jelgavas novada pašvaldību un Dārzkopības kooperatīvo sabiedrību “***”,
43603009505 par zemes vienības 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0311
nomu.
2. Ar 2011.gada 20.jūnija Jelgavas novada domes lēmumu „Par zemes piekritību“
(protokols Nr.6 2.§1.p.) zemes vienība 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0311 piekrīt Jelgavas novada pašvaldībai.
3. Nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5448 006 0311, nav kadastrāli uzmērīts, nav reģistrēts zemesgrāmatā.
4. 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 –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne,
Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda zemes vienību 2,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0311.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Dārzkopības kooperatīvajai sabiedrībai “***”,
reģistrācijas Nr.43603009505, zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5448 006 0311.
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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. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu
(1. 2.masīvs44, Kalnciems; 2. 1.masīvs138, 1.masīvs153, Kalnciems)

(E.Turks)
4.1.

Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas S.O. 2016.gada 5.aprīļa iesniegumu, kas
reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2016.gada 5.aprīlī ar Nr.KAL/3-19.1/16/593-O, par
pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020437, “2.masīvs
44”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 11.maijā Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr.KAL/3-19.2/17/699-O, par piekrišanu
iegādāties šo zemes vienību par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
apstiprināto nosacīto cenu, ņemot vērā, ka 2007.gada 2.aprīlī ir noslēgts Lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.91, 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, 44.panta septīto daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.5, 3.§2.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 20.aprīļa
protokolu Nr.3, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars
Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot S.O. par nosacīto cenu – 1800EUR (viens tūkstotis astoņi simti
euro) neapbūvētu zemes vienību 0,0901ha platībā, kadastra apzīmējums
54310020437, kas atrodas “ 2.masīvs 44”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu nekustamā īpašuma 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 piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.

4.2.

Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas I.L. , 2016.gada 24.maija iesniegumu, kas
reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2016.gada 24.maijā ar Nr.KAL/3-19.1/16/813-L, par
pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020193, “1.masīvs
138”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54310020186, “1.masīvs 153”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu un
2017.gada 12.maijā Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr.KAL/319.2/17/745-L un Nr.KAL/3-19.2/17/742-L, par piekrišanu iegādāties šīs zemes vienības par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto nosacīto cenu,
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, 44.panta
septīto daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 7.§1., 2.)
„Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 20.aprīļa protokolu Nr.3,
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Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.L.:
1.1. par nosacīto cenu – 800EUR (astoņi simti euro) neapbūvētu zemes vienību
0,1ha platībā, kadastra apzīmējums 54310020193, kas atrodas “ 1.masīvs 138”,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā;
1.2. par nosacīto cenu – 1300EUR (viens tūkstotis trīs simti euro) apbūvētu zemes
vienību 0,11ha platībā, kadastra apzīmējums 54310020186, kas atrodas “
1.masīvs 153”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu nekustamo īpašumu 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 divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(1.Kastaņu ceļš 17-8, Zaļenieku pag.; 2.Draudzības 11-45, Kalnciems)

(E.Turks)
5.1.

Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas S.B. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldībā 2017.gada 26.aprīlī ar Nr. JNP/3-19.1/17/446-B ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Kastaņu ceļš 17-8, Zaļeniekos, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Kastaņu ceļš 17-8,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, 33.10 m² platībā;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Sintijai Bogdanovai.
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 –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda
Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Kastaņu ceļš 17-8, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 33.10 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0298 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0298, 331/13909 domājamās daļas.
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2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Kastaņu ceļš 17-8, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar
kopējo platību 33.10 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0298
001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0298, 331/13909 domājamās
daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
5. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.2.

Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A.E. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2017.gada 24.aprīlī ar Nr.KAL/3-19.1/17/436-E ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 11-45, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.45, Draudzības
ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 49,2m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A.E., viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2016.gada 1.marta vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs
A.E.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda
Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.45, Draudzības ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 49,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010023001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010023, ar platību 2789m², 492/19660 kopīpašuma domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.45, Draudzības ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 49,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010023001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010023, ar platību 2789m²,
492/19660 kopīpašuma 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.
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6. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūpolu iela 6-6, Kārniņi)
(E.Turks)
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma Pūpolu iela 6-6, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54569000451, kas sastāv no
dzīvokļa 44,8 m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010091001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
54560010091 un 54560010095 (2017.gada 10.maijā reģistrēts Jaunsvirlaukas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.567 6), nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 23.februāra
lēmumam (sēdes protokols Nr.3, 1.§), pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze
Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris
Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša,
Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Pūpolu iela 6-6, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54569000451, kas sastāv no
dzīvokļa 44,8 m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010091001 un zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 54560010091 un 54560010095.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
7. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
(1.Draudzības iela 12a-97, Kalnciems; 2.Draudzības iela 8-75, Kalnciems; 3.Lielvircavas iela 7-4,
Platones pag., 4.Draudzības iela 6-59, Kalnciems )

(E.Turks)
7.1.

Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas G.R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 24.oktobrī ar Nr.KAL/3-19.1/16/1415-R, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.97, Draudzības ielā 12A, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 11.maijā G.R. iesniegumu
ar Nr. JNP/3-19.1/17/695-R izmantot pirmpirkuma tiesības, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.18, 3.§ 3.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokolu Nr.3),
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot G.R. par nosacīto cenu –2700 EUR ( divi tūkstoši septiņi simti
euro), dzīvokli 45,7 m² platībā un kopīpašuma 457/68712 domājamās daļas no būves ar
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kadastra apzīmējumu 54110010011001, būves ar kadastra apzīmējumu 54110010011002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010011, kas atrodas Draudzības ielā 12A-97,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
7.2.

Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas L.P. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2016.gada 26.septembrī ar Nr.KAL/3-19.1/16/1298-P, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.75, Draudzības ielā 8, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 11.maijā L.P. iesniegumu
ar Nr. JNP/3-19.1/17/722-P izmantot pirmpirkuma tiesības, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 5.§ 1.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokolu Nr.3),
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot L.P. par nosacīto cenu –2900 EUR ( divi tūkstoši deviņi simti
euro), dzīvokli 55,0 m² platībā, un kopīpašuma 550/62017 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 54110010009001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010009, kas
atrodas Draudzības ielā 8-75, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
7.3.

Izskatot Platones pagasta iedzīvotājas I.O. iesniegumu, kas reģistrēts Platones pagasta
pārvaldē 2016.gada 11.janvārī ar Nr.PLA/3-19.1/16/62-O, par Jelgavas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr4, Lielvircavas ielā 7, Lielvircavā, Platones
pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un I.O. 2017.gada 15.maija iesniegumu ar Nr.
PLA/3-19.1/17/507-O par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Jelgavas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 16.§ 10.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2016.gada 17.novembra lēmumu (protokols Nr.12),
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.O. par nosacīto cenu – 900 EUR (deviņi simti euro), dzīvokli
53,1 m² platībā un kopīpašuma 531/3512 domājamās daļas no būves ar kadastra
apzīmējumu 54700070097007 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070285, kas
atrodas Lielvircavas ielā 7-4, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt adresātam.
7.4.

Izskatot J.J., deklarētā dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 6-59, Kalnciems,
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, 2015.gada 11.novembra iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. KAL/3-19.1/15/1679-J par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 31,8m²
platībā Draudzības ielā 6-59, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atsavināšanu, un 2017.gada
15.maija iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr. KAL/3-19.2/16/754-J
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par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu (protokols Nr.21,1.§10.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 20.aprīļa protokolu Nr.3,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot J.J., par nosacīto cenu –1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti
euro) dzīvokli 31,8m2 platībā un kopīpašuma 318/55152 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54110010008, adrese: Draudzības iela 6-59, 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.

8. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Austrumu iela 5-9, Vilce)
(E.Turks)
Izvērtējot nekustamā īpašuma Austrumu iela 5-9 ar kadastra Nr.5490 900 0065,
Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 67,2 m² platībā, kopīpašuma
672/7856 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5490 003 0193 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0193,
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 12.oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 4.§) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§, 2.p.),
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), 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 dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0193 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0193.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 2900,- EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Austrumu iela 5-9, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas
novads (kadastra Nr.5490 900 0065) izsoles noteikumus.
4. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
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9. §
Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (Avēni-1, Zaļenieku pagasts)
(E.Turks)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 7.februāra
rīkojumu Nr.JNP/3-2/17/23 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā
īpašuma „Avēni”-1, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, ar kadastra Nr. 5496 900 0253,
izsole uzskatāma par nenotikušu, Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas
2017.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 7.§) ”Par dzīvojamo telpu izvērtēšanu
Dzīvokļu jautājumu komisijas funkciju realizēšanā”, Jelgavas novada domes 2014.gada
23.jūlija lēmumu „Par īpašuma izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu” (sēdes
protokols Nr.9, 10.§), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo daļu
un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1. punktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda
Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), 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 trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena EUR 200 (divi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avēni”-1 ar kadastra Nr. 5496 900 0253 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
10. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu (Pagasta zemes, Sesavas pag.)
(E.Turks)
Pamatojoties uz C.U. Sesavas pagasta zemnieku saimniecības “***”, reģ.Nr.
43601020067 2017. gada 12. maija iesniegumu ( reģ.Nr. JNP/3-19.1/17/495-Z) par ceļa
servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piekritīgā zemes vienībā 14,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5474 007 0554 un zemes vienībā 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474
007 0557 par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5474 007 0242 “Darbnīcas”,
Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kuras nav kadastrāli uzmērītas un nav
nostiprinātas zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 6.1 pantu, Civillikuma
1156.,1158., 1231.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta
Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita
Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodibināt ceļa servitūta teritoriju kalpojošajā pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0554 4,5 m platumā un 342 m garumā un zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0557 4,5 m platumā un 213 m garumā,
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Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, atbilstoši grafiskajam pielikumam ar tiesību uz
braucamo ceļu par labu valdošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5474 007
0242 adrese: Pīlādžu iela 10, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034 .
2. Nodibinātos ceļa servitūtus nodot apsaimniekošanā C.U. Sesavas pagasta zemnieku
saimniecībai “***”, reģ.Nr. 43601020067.
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu servitūtu apjoms var tikt precizēts.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11. §
Par biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2017” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu

(E.Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova,
Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita
Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis),
PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2017” nolikumu
(pielikumā).
2. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2017” vērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
2.1.
Ziedonis Caune – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
2.2.
Līga Lonerte – Jelgavas novada Attīstības nodaļas vadītāja;
2.3.
Mārīte Lazdiņa – VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum”
Jelgavas filiāles vadītāja;
2.4.
Videga Vītola - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Jelgavas
konsultāciju biroja Uzņēmējdarbības konsultante;
2.5.
Baiba Rivža – Akadēmiķe, Latvijas zinātņu akadēmijas lauksaimniecības un
meža zinātņu nodaļas vadītāja;
2.6.
Lilita Leoho – Jelgavas novada domes deputāte, Zaļenieku komerciālās un
amatniecības vidusskolas direktore;
2.7.
Nauris Pauliņš – Zemgales Plānošanas reģiona, Zemgales Uzņēmējdarbības
centra vadītājs;
2.8.
Ņikita Kazakevičs – Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas
biznesa inkubatora vadītājs;
2.9.
Sandra Muižniece-Brasava – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Pārtikas Tehnoloģijas Fakultātes asociētā profesore, Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses nodaļas vadītāja.
3. Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2017” nolikumu publicēt
Jelgavas novada informatīvajā izdevumā un mājas lapā www.jelgavasnovads.lv
12. §
Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai
daudzbērnu ģimeņu bērniem” precizēšanu
(I.Savicka)
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
trešo daļu, 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2017.gada 11.maija vēstuli Nr. JNP/3-36.1/17/119, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars
Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks,
Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Precizēt Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.3 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu
bērniem”, izsakot 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Pabalsta piešķiršanai pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu pašvaldības
sociālajam dienestam (turpmāk – Dienests), pievienojot izziņu no izglītības
iestādes, izņemot pašvaldības izglītības iestādes. Ārpusģimenes aprūpes
gadījumā papildus pievieno bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā
vai bāriņtiesas lēmumu par ievietošanu audžuģimenē, ja šo lēmumu ir pieņēmusi
citas pašvaldības bāriņtiesa.
2. Publicēt saistošos noteikumus.
13. §
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”” apstiprināšanu
(E.Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne,
Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Lilita Leoho, Madars Lasmanis), PRET – 1 (Oskars Cīrulis); ATTURAS – 1
(Kārlis Rimša), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam””.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
14. §
Par saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.13"Par Jelgavas novada simboliku" izdošanu
(E.Turks)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja
Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Anita Klupša, Juris Lavenieks, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis (nobalso mutiski)), PRET – 1
(Madars Lasmanis); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
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1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Jelgavas novada
simboliku”.
2. Nosūtīt Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Jelgavas novada
simboliku” saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3.

Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas Novada Ziņas”.
15. §

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Gājēju - veloceliņa izbūve Staļģenē” īstenošanai
(E.Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta
1.daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada
31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam” (protokols Nr.2, 23.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze
Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris
Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša,
Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu 58 881 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi
simti astoņdesmit viens euro) apmērā projekta “Gājēju - veloceliņa izbūve
Staļģenē” Nr.16-06-AL03-A019.2201-000013 īstenošanai.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 3 (trīs) gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto
procentu likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2018.gada janvāri.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
16. §
Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumā
(I.Savicka)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova,
Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita
Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis),
PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumu Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumā, izsakot
3.1. punktu šādā redakcijā:
“3.1. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš pilna laika klātienē, nepilna laika
klātienē un nepilna laika neklātienē apgūst profesiju kādā no pašvaldības atbalstāmajām
specialitātēm sekojošās mācību/studiju programmās:
Pirmā līmeņa augstākā izglītības vai bakalaura, profesionālā bakalaura, 2.līmeņa augstākās
izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programma vai arī studē maģistratūrā,
doktorantūrā vai rezidentūrā. Tāpat, ja pēc iepriekš iegūtas augstākās izglītības, iziet
profesionālās pilnveides – pārkvalifikācijas kursu.”
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17. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Jāņupes iedzīvotāji"
(E.Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursa „Atbildīgs dzīvesveids”
vadlīnijām un biedrības „Jāņupes iedzīvotāji” 2017.gada 3.maija līdzfinansējuma
pieprasījumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka,
Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte
Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars
Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā
biedrībai “Jāņupes iedzīvotāji”, projekta „Šķiro liels un mazs” realizācijai.
Projekta kopējās izmaksas 19 853,73 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti
piecdesmit trīs euro, 73 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
18. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Radošuma meka"
(E.Turks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, ELFLA atklāta projektu konkursa apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” noteikumiem un biedrības “Radošuma
meka” 2017.gada 9.maija līdzfinansējuma pieprasījumu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne,
Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav,
Oskars Cīrulis balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 4959,44 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit
deviņi euro, 44 centi) apmērā biedrībai “Radošuma meka”, projekta „Atvērto
amatniecības darbnīcu izveide Abgunstes muižas radošuma rezidencē”
realizācijai. Projekta kopējās izmaksas 49 593,84 EUR (četrdesmit deviņi
tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs euro, 84 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
19. §
Par Jelgavas novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma ”Par zemes vienības
pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” atcelšanu
(E.Turks)
Ņemot vērā Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Valsts
īpašuma nodaļas sniegto informāciju par to, ka, jautājums par zemes vienības 0,45 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 009 0018, uz kuras atrodas Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvojamā ēka “Sili”, Elejas pagastā , Jelgavas novadā, nodošanu
pašvaldībai dzīvojamās ēkas uzturēšanai, tiks risināts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālajai nodaļai ieskaitot šo zemes vienību rezerves zemes fondā, un to, ka par rezerves
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zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 190 “Kārtība , kādā pieņem lēmumu par
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes gabalu piederību vai piekritību”, būs tiesīga lemt pati pašvaldība, pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 57. pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15
(Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis
Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
Atcelt Jelgavas novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumu ”Par zemes vienības
pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”.
20. §
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē
(1.Kaķīši, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Laipas, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Sardziņi, Jaunsvirlaukas pag.;
4.Pārstrauti, Jaunsvirlaukas pag.)

(D.Branta)
20.1.

Izvērtējot nekustamā īpašuma „Kaķīši” ar kadastra Nr.5456 011 0033, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 4,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5456 011 0117 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.19, 5.§)
“Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija lēmumu (protokols
Nr.4), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija
Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode,
Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Lilita Leoho), PRET – 2 (Oskars Cīrulis,
Madars Lasmanis); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Kaķīši”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5456 011 0033, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 4,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0117, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 29 700,- EUR (divdesmit deviņi tūkstoši
septiņi simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kaķīši” ar kadastra Nr.5456 011 0033
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
20.2.

Izvērtējot nekustamā īpašuma „Laipas” ar kadastra Nr.5456 010 0098,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,13 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0358 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.novembra lēmumu (sēdes protokols
Nr.18, 8.§) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija
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lēmumu (protokols Nr.4), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta
Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Lilita Leoho), PRET – 2
(Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Laipas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5456 010 0098, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 3,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0358, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 16 900,- EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi
simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Laipas” ar kadastra Nr.5456 010 0098
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
20.3.

Izvērtējot nekustamā īpašuma „Sardziņi” ar kadastra Nr.5456 010 0094,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1.70 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0342 nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu
un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu (sēdes protokols
Nr.19, 5.§) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija
lēmumu (protokols Nr.4), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta
Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Lilita Leoho), PRET – 2
(Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Sardziņi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5456 010 0094, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 1,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0342, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 9 700,- EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti
euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sardziņi” ar kadastra Nr.5456 010 0094
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
20.4.

Izvērtējot nekustamā īpašuma „Pārstrauti” ar kadastra Nr.5456 005 0050,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 6,58 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 005 0140 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 2017.gada 31.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2,
7.§) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija lēmumu
(protokols Nr.4), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta
Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons,
Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Lilita Leoho), PRET – 2
(Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
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1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Pārstrauti”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5456 005 0050, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 6,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 005 0140, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 35 500,- EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši
pieci simti euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pārstrauti” ar kadastra Nr.5456 005 0050
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
21. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(1.Draudzības iela 6-22, Kalnciems; 2.Ciedru iela 14-11, Mežciems)

(D.Branta)
21.1.

Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja V.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2017.gada 15.maijā ar Nr.KAL/3-19.1/17/508-K ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 6-22, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.22, Draudzības
ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,9m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V.K. viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Uz iesnieguma iesniegšanas dienu dzīvoklī 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 –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda
Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.22, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010008001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010008, ar platību 7435m², 469/55152 kopīpašuma domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.22, Draudzības ielā 6, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 46,9m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010008001
un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010008, ar platību 7435m²,
469/55152 kopīpašuma domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
21.2.

Izskatot I.G. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada
16.maijā ar Nr.JNP/3-19.1/17/511-G, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Ciedru iela 14-11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Ciedru iela 14-11,
Mežciemā Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 35,3 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu izīrēts I.G.;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo 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 –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne,
Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo nekustamo īpašumu Ciedru iela 14-11, Mežciems,
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35,3 m²
un kopīpašuma 353/50016 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).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Ciedru iela 14-11, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 35,3 m² un kopīpašuma 353/50016 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 dzīvokļa platības un kopīpašuma domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
22. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu
(1.Viesturi 263, Glūdas pag.; 2.Parka aleja7, Eleja; 3.Mehanizatoru4, Vītoliņi)

(D.Branta)
22.1.

Izskatot T.V. 2016.gada 21.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/1409-V, par pašvaldībai piederošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5452 003 0912 “Viesturi 263”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas
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novadā, atsavināšanu un 2017.gada 22.maija iesniegumu, kas reģistrēts Glūdas pagasta
pārvaldē ar Nr.GLU/3-19.1/17/531-V, par piekrišanu iegādāties šo zemes vienību par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot
vērā, ka 2007.gada 6.novembrī ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.51,
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, 44.panta
septīto daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.18, 6.§.)
„Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija protokolu Nr.5,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars
Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot T.V. par nosacīto cenu - 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro)
neapbūvētu zemes vienību “Viesturi 263”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra apzīmējumu 5452 003 0912 - 0,0617 ha platībā.
22.2.

Izskatot I.A. 2014. gada 12.septembra iesniegumu, reģistrācijas Nr. ELE/319.1/14/1114-A par pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448
006 0319 Parka aleja 7, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada
23.maija iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.2/17/787-A,
par piekrišanu iegādāties šo zemes vienību par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot vērā, ka 2014.gada 10.septembrī ir
noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.6ZN, 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, 44.panta septīto daļu, Jelgavas novada domes
2016.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.18, 6.§.) „Par zemes vienības nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2017.gada 20.aprīļa sēdes protokolu Nr.3, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Edgars
Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris Lavenieks,
Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot I.A. par nosacīto cenu – 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti
euro) neapbūvētu zemes vienību Parka aleja 7, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā 0,113
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0319.
22.3.

Izskatot J.Z. 2016.gada 24.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/16/1194-Z, par pašvaldībai piederošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5486 013 0156 Mehanizatoru iela 4, Vītoliņos, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 23.maija iesniegumu, reģistrācijas Nr.JNP/319.2/17/786-Z, par piekrišanu iegādāties šo zemes vienību par Mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot vērā, ka 2016.gada
31.augustā ir noslēgts Apbūvētas zemes nomas līgums Nr.VAL/8-8/16/32, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
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17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu,
Jelgavas novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr.14, 5.§.) „Par zemes
vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija lēmumu (protokols Nr.4), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja
Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Anita Klupša, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars
Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot J.Z. par nosacīto cenu - 2960,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti
sešdesmit euro) apbūvētu zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 013
0156 Mehanizatoru iela 4, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā.
23. §
Par dalību biedrībā “Pārtikas amatnieki” padomē
(L.Lonerte)
IZSAKĀS: deputāts M.Lasmanis par kārtējo novēloto lēmumprojekta ievietošanu sistēmā,
kāpēc mēs neievērojam pašu izstrādāto nolikumu.
ATBILD: attīstības nodaļas vadītāja L.Lonerte par to, ka lēmumprojekts bija sagatavots jau
vakar, un šodien tika veiktas tikai nelielas korekcijas (ievadīts vārds).
JAUTĀ: deputāts E.Turks, vai nebūtu laiks padomāt par konsultatīvo padomi novadā, kurā
piedalītos pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji?
ATBILD: attīstības nodaļas vadītāja L.Lonerte, ka šo jautājumu aptaujas veidā esam
uzdevuši arī uzņēmējiem, viedokļi ir dažādi, tos vērtēšanai iesniegsim deputātiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un
biedrības “Pārtikas amatnieki” 2017.gada 5.aprīļa iesniegumu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja Hohlova, Valda
Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis, Anita Klupša, Juris
Lavenieks, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET – nav; ATTURAS – 1
(Kārlis Rimša), nolemj:
1. Deleģēt dalībai biedrībā “Pārtikas amatnieki” Jelgavas novada pašvaldības
attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju Sandu
Lakutijevsku.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.
24. §
Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumā (protokols Nr. 2,
21.§ 2.p) „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā
Rīcības plāna 2017. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2017. – 2019.gadam
apstiprināšanu
(L.Lonerte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 3.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto
metodisko dokumentu ”Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī” un Jelgavas novada attīstības programmu 2017. – 2023.gadam, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Aija Tračuma, Nataļja
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Hohlova, Valda Sējāne, Edgars Turks, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Aigars Strupulis,
Anita Klupša, Juris Lavenieks, Lilita Leoho, Oskars Cīrulis, Madars Lasmanis), PRET –
nav; ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumā (protokols
Nr. 2,21.§ 2.p) „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam”
aktualizētā Rīcības plāna 2017. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2017. –
2019.gadam apstiprināšanu” , izsakot lemjošās daļas 2.punkta pielikumu aktualizētā
redakcijā.
2. Informāciju par aktualizētā Investīciju plāna 2017. – 2023.gadam apstiprināšanu
publicēt laikrakstā „Jelgavas novada ziņas” un mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Sēde slēgta plkst.16:50
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītāja,
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece

Protokoliste

Ilze Vītola

Inta Skvirecka
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