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JELGAVAS NOVADA DOME

2017.gada 29.novembrī

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 16
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00. Tiek veikts sēdes audioieraksts.
DARBA KĀRTĪBĀ
1.Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu)
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Baloži, Elejas pag.)
3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemes, Vilces pag.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes 37, Vilces pag.;
2.Siliņi 44, Glūdas pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jelgavas iela 11, Kalnciems; 2.Purviņi,
Platones pag.; 3. 1.masīvs 163, Kalnciems)
7. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pag.)
8. Par cirsmas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skujas, Līvbērzes pag.)
9. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Gaismas iela 1-13, Eleja; 2.Meža
Pakuļi-9, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Draudzības iela 8-60, Kalnciems; 4.Parka iela 4-11, Eleja)
10. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 2-2, Sesava; 2.Skolas iela 11-5,
Sesava; 3.Kupčas-1, Zaļenieku pag.; 4.Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.)
11. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ciedru14-11, Mežciems; 2.Kastaņu ceļš13-5,
Zaļenieku pag., 3.Avēni-2, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības12-41, Kalnciems; 5.Lielupes iela 19-4,
Kalnciems)
12. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Gusti-4, Vircavas pagasts)
13. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.)
14. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1.Ķīves skola 3, Vilces pag.; 2.Ķīves skola 2, Vilces
pag.)
15. Par pirkuma maksas apstiprināšana (1.Nometnes iela 2-7, Kalnciems; 2.Nometnes iela 2-6,
Kalnciems; 3.Nometnes iela 2-5, Kalnciems; 4.Nometnes iela 2-4, Kalnciems)
16. Par dalību projektā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un projekta
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
17. Par saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 " Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2017.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem”” izdošanu

19. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
20. Par Iekšējā audita nolikuma apstiprināšanu
21. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
22. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
23. Par dzīvokļa īpašuma izbeigšanu (Ausekļa iela 42, Platones pag.)
24. Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas lietošanu (Sesavas pag.)
25. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.)
26. Par zemes vienības sadalīšanu (Straumes iela 1, Svētes pag.)
27. Par zemes vienības sadalīšanu (pagasta zeme, 54820020520)
28. Par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanas un

uzturēšanas funkcijas deleģēšanu
29. Par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu
30. Par nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un pārstrādi
31. Par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
32. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-4, Sesavas pag.)
33. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-1, Sesavas pag.)
34. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas pag.)
35. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Klieņi-2, Sesavas pag.)
36. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli (Sūnāji, Sesavas pag.)
37. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli (Līvu ferma, Sesavas pag.)

Sēdi vadaJelgavas novada domes priekšsēdētājs
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietn.

Ziedonis Caune
Ilze Vītola (pēc sēdes pārtraukuma)

Sēdi protokolē – lietvede Inta Skvirecka
Sēdē piedalās- domes deputāti:
Ziedonis Caune
- piedalās (līdz pārtraukumam)
Ilze Vītola
- piedalās
Aija Tračuma
- piedalās
Valda Sējāne
- piedalās
Ojārs Briedis
- piedalās
Juris Lavenieks
- piedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
Juris Razživins
- piedalās
Nataļja Hohlova
- nepiedalās (slimības dēļ)
Sarmīte Balode
- piedalās
Aivars Geidāns
- piedalās
Ralfs Nemiro
- piedalās
Oskars Cīrulis
- nepiedalās (komandējumā)
Inta Savicka
- piedalās
Irina Dolgova
- piedalās
Aivars Naglis
- piedalās
2

-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Ivars Romānovs, Valdis
Buividaitis, Laila Čima, Daiga Branta, Dace Gražule, Dace Kaņepone, Līga Lonerte, Sandra
Kalvāne, Karīna Voitkāne, Dace Ozola, Olga Rudaka, Anda Strautniece, Anita Liekna,
Andris Ziemelis, Inese Tarvida, Modris Žeivots, Enija Kreicberga-Kapša, Alise Ozoliņa,
Ginta Avotiņa, Aivars Kokins, Zane Sondore, Kristīne Rengarte, Ilze Āna, Inita Babrāne,
Aija Udalova, Ilze Brakmane, Vladislavs Beitāns, Silvija Zīberte, Maija Lasmane, Līga
Rozenbaha, Ruta Medne, Staņislavs Matuss, Dainis Keidāns, Ingus Zālītis, Anda Duge,
Vladislavs Pogožeļskis, Edgars Grīnofs, Antra Alksne, Māris Žoids, Aleksandrs Zeļenkevičs
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” juristi:
Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris
-uzaicinātā:
uzņēmēja Jekaterina Urbanoviča
Sēdes vadītājs Z.Caune informē deputātus par 6 papildus darba kārtībā iekļaujamiem
jautājumiem un izsaka priekšlikumu 30.p-tu “Par nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un
pārstrādi” skatīt kā 2., savukārt, 19.p-tu “Par saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem
2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums””
izdošanu” skatīt kā 3., ja citu priekšlikumu nav, aicina deputātus balsot par šādu sēdes darba
kārtību.
1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu un diviem jautājumiem
mainot izskatīšanas kārtību)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns,
Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS
– nav, nolemj:
Apstiprināt šādu sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu)
2. Par nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un pārstrādi
3. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Baloži, Elejas pag.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemes, Vilces
pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes 37,
Vilces pag.; 2.Siliņi 44, Glūdas pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jelgavas iela 11,
Kalnciems; 2.Purviņi, Platones pag.; 3. 1.masīvs 163, Kalnciems)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas
pag.)
10. Par cirsmas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skujas, Līvbērzes pag.)
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11. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Gaismas iela 1-13,
Eleja; 2.Meža Pakuļi-9, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Draudzības iela 8-60, Kalnciems;
4.Parka iela 4-11, Eleja)
12. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 2-2, Sesava; 2.Skolas
iela 11-5, Sesava; 3.Kupčas-1, Zaļenieku pag.; 4.Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.)
13. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ciedru14-11, Mežciems;
2.Kastaņu ceļš13-5, Zaļenieku pag., 3.Avēni-2, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības12-41,
Kalnciems; 5.Lielupes iela 19-4, Kalnciems)
14. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Gusti-4, Vircavas pagasts)
15. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.)
16. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1.Ķīves skola 3, Vilces pag.; 2.Ķīves
skola 2, Vilces pag.)
17. Par pirkuma maksas apstiprināšana (1.Nometnes iela 2-7, Kalnciems;
2.Nometnes iela 2-6, Kalnciems; 3.Nometnes iela 2-5, Kalnciems; 4.Nometnes iela
2-4, Kalnciems)
18. Par dalību projektā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” un projekta Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
19. Par saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas
novadā" izdošanu
20. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2017.gada 26.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai
daudzbērnu ģimeņu bērniem”” izdošanu
21. Par Iekšējā audita nolikuma apstiprināšanu
22. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
23. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
24. Par dzīvokļa īpašuma izbeigšanu (Ausekļa iela 42, Platones pag.)
25. Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas lietošanu (Sesavas pag.)
26. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (Staļģene,
Jaunsvirlaukas pag.)
27. Par zemes vienības sadalīšanu (Straumes iela 1, Svētes pag.)
28. Par zemes vienības sadalīšanu (pagasta zeme, 54820020520)
29. Par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanas un
uzturēšanas funkcijas deleģēšanu
30. Par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu
31. Par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
32. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-4, Sesavas pag.)
33. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-1, Sesavas pag.)
34. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-7,
Sesavas pag.)
35. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Klieņi-2, Sesavas pag.)
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36. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli (Sūnāji,
Sesavas pag.) -SLĒGTAIS
37. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli (Līvu ferma,
Sesavas pag.)- SLĒGTAIS
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina izpilddirektoru I.Romānovu ziņot par pašvaldības darbu.
ZIŅO: izpilddirektors I.Romānovs par ziņojumā iekļauto – pausto viedokli par pašvaldības
Nolikuma projekta atsevišķām sadaļām, jaunās atlīdzības sistēmas projektu, iekšējā audita
nolikumu, kas visi būtiski ietekmēs turpmāko pašvaldības darbību; par pašvaldības autoceļu
uzturēšanas problemātiku; pašvaldības publisko ēku apsekošanas rezultātu apkopojums, kā
arī Kultūras pārvaldes 9 mēnešu darbības izvērtējums un informācija par aktuālākajiem
pasākumiem novembrī un decembrī. (Ziņojums protokola pielikumā)
Atbildei uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem, attiecībā uz saviem amata pienākumiem
paskaidro, ka līdzīgi kā domes priekšsēdētājam, tie liek strādāt un atbildēt visu domē
pārstāvēto politisko spēku un sabiedrības priekšā. Par izteikto vēlmi skaidrāka regulējuma
nepieciešamībai izpildvaras vadības un domes komunikācijā, lai nodrošinātu atgriezenisko
saikni, pie nosacījuma, ja šī komunikācija esošajā modelī vispār turpmāk ir nepieciešama.
Ziņojumā norādīts uz dažādu jautājumu risinājuma iespējām, kas īstenotas gan mūsu
pašvaldībā, gan dažnedažādiem risinājumiem citās pašvaldībās. Tāpat ir norādīts uz atšķirīgu
juridisko pakalpojumu un tiesiskuma modeļa nodrošināšanu pašvaldībā, kura sniegšanas
pamatojums ir iestrādāts arī sagatavotajā pašvaldības Nolikuma projektā. Par to, ka
izpilddirektora rīcībā nav informācijas par juridiskā pakalpojuma līguma saistību neizpildi
vai izpildi nepilnā apmērā, nodrošinot pašvaldības juridiskos pakalpojumus. Norādīts arī uz
citiem atšķirīgiem jautājumu risinājumiem, ko piemēro pašvaldības.
Izsaka lūgumu domei, izskatīt iespēju mainīt iekšējā audita, kā būtiska izpildvaras atbalsta
mehānisma, padotību, saglabājot esošo – izpilddirektoram.
JAUTĀ: Sēdes vadītājs Z.Caune, vai deputātiem ir jautājumi izpilddirektoram par
ziņojumu?
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova, vai ir pārmetumi, ka izpilddirektora darbs ir neefektīvs un vai
izpilddirektora pakļautībā esošais audita darbs ir bijis neobjektīvs?
ATBILD: izpilddirektors I.Romānovs, ka ziņojumā nav taisnojies par kaut kādu darbu
neizpildi un to, ka līdz šim nav saņēmis ne aizrādījumus, ne arī brīdinājumus par līdzšinējo
darbu, atzīstot, ka jebkuru darbu var darīt labāk. Saistībā ar auditu, uzskata, ka tas ir viens no
būtiskiem kontroles mehānismiem un saprotot, kā tas darbojas, domā, ka var tikt saglabāts
kā instruments izpilddirektora pakļautībā un kā palīgs vadītājiem.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša lūdz skaidrojumu no izpilddirektora par izteikumiem iepriekšējā
sēdē attiecībā uz R. lietu un juristiem, vai ir bijis tiesas process par to, ka pēc soda
saņemšanas turpinājusies būvniecība?
ATBILD: izpilddirektors I.Romānovs atzīst, ka izteiciens “par buldozeru” un konteksts, kā
to pateica, nav īsti precīzs, bet tai pašā laikā Rimšas kungs nav atteicies no vārdiem, ka viņš
tā ir teicis.
Deputāts K.Rimša izsakās par kontekstiem un iespēju teikto noklausīties attiecīgā ierakstā.
ATBILD: jurists Dz.Lagzdiņš, ka šāds pieprasījums nav saņemts, lai informāciju varētu
sagatavot. Paskaidro, ka Administratīvā tiesa skatīja jautājumu par administratīvā soda
uzlikšanu par nelikumīgās būvniecības turpināšanu, spriedumā prasība noraidīta, jo bija
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iestājies noilgums, bet tajā pat spriedumā ir rindkopa, kurā pati R. kundze atzīst, ka pēc soda
uzlikšanas, it kā nezināšanas pēc, būvniecību ir turpinājusi.
IZSAKĀS: Deputāts K.Rimša par viņa rīcībā esošiem diviem tiesas spriedumiem, kuros
teikts, ka netika pierādīts, ka būvniecības darbi turpinājušies. Izsaka protestu, protestējot,
visu domes sēdi stāvot kājās.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova, pēc ziņojuma informācijas saprastā, vai līdz šim audita darbs
bijis “atkarīgs”? Par audita plānu, ko iepriekš apstiprināja domē. Kāpēc tiek mainīta
pakļautība?
ATBILD: izpilddirektors I.Romānovs, ka, nododot audita nodaļu domes priekšsēdētāja
pakļautībā, audits varētu saņemt uzdevumu auditēt paša izpilddirektora darbu, citas
prioritāras iespējas nesaskatot, uzskata, ka ir daudz citu likumā noteiktu tiesību un kontroles
mehānismu, kā kontrolēt izpilddirektora darbu. Līdzšinējā praksē, kad auditori strādāja pēc
plāna, ziņojumi tika iesniegti paralēli domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram (netika
apieta domes politiskā vara).
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova, kas līdz šim sastādīja audita plānu un kas liedza tajā iekļaut
pašu izpilddirektora darbu?
ATBILD: izpilddirektors I.Romānovs, ka tam vienmēr ir bijusi demokrātiska pieeja, vadītāji
tika aicināti iesniegt priekšlikumus audita plāna veidošanai struktūrvienībās.
DEBATĒS par dažādiem jautājumiem izsakās deputāts A.Geidāns un, atbildot uz deputāta
A.Geidāna izteikumiem, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja D.Kaņepone par uzrunu
valsts svētku pasākumā.
Sēdes vadītājs Z.Caune informē, ka 2017.gada 7.decembrī plkst.11:00 – 13:30 Bauskā
notiks mācības deputātiem, aicina pieteikties līdz 5.decembrim.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina pāriet pie sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas.
2. §
Par nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un pārstrādi
(M.Jansons, I.Dolgova, A.Geidāns, A.Tračuma, D.Gražule, J.Urbanoviča)

Izskatot SIA „LSMR”, Reģ.Nr.40203098464, juridiskā adrese: Salnas iela 21-67,
Rīga, LV-1021, valdes locekles Jekaterinas Urbanovičas 2017.gada 16.oktobra iesniegumu
Nr.3-19.1/17/988 par nolietotu transporta līdzekļu savākšanas un pārstrādes punkta
izvietošanu īpašuma “Celtnieku iela 4” angārā (ēkas kadastra apzīmējums 5411 001 0068
003) Kalnciemā, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.
panta pirmās daļas 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Sarmīte Balode, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Irina Dolgova), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
Atļaut SIA “LSMR”, Reģ.Nr.40203098464, juridiskā adrese: Salnas iela 21-67,
Rīga, LV-1021, veikt nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un pārstrādi īpašumā
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Celtnieku iela 4 (ēkas kadastra apzīmējums 5411 001 0068 003) Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā.
3.Par saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
ZIŅO: domes priekšsēdētāja vietn. I.Vītola par sagatavoto lēmumprojektu, tā izskatīšanu
komiteju sēdēs un balsojumu virzībai uz domes sēdi.
INFORMĒ: sēdes vadītājs Z.Caune par saņemtajiem priekšlikumiem, kuri visi ir jāizskata.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, kā varēja rasties šādi grozījumi, kuriem ir tik daudz citu
grozījumu, uzskata, ka dokuments ir nekvalitatīvs. Kurš sastādīja šo nolikumu?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka kopš 2009.gada situācija novadā ir mainījusies, tādēļ
arī tiek veikti grozījumi, kas atbilst šodienai.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, vai domes priekšsēdētājs uzņemas atbildību par visiem
grozījumiem?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka jā, un visi deputāti par to lems ar savu balsojumu.
Sēdes vadītājs Z.Caune informē, ka priekšlikumi tiks skatīti dokumentu iesniegšanas kārtībā.
PRIEKŠLIKUMU IZSKATĪŠANA
1.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte A.Tračuma par kopā ar deputātu M.Jansonu iesniegto priekšlikumu:
1. Izteikt nolikuma 5.punkta sadaļu par pakļautību izpilddirektoram šādā
redakcijā: “Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Jelgavas novada būvvalde,
Jelgavas novada sporta centrs, Jelgavas novada izglītības pārvalde, Jelgavas
novada kultūras pārvalde, Jelgavas novada labklājības pārvalde atrodas
pašvaldības izpilddirektora (turpmāk – izpilddirektors) pakļautībā”.
2. Svītrot 6.13.punktu “Par uzņēmējdarbības attīstības nodaļas izveidošanu”.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Ilze
Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Sarmīte
Balode, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons,
Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izteikt nolikuma 5.punkta sadaļu par pakļautību izpilddirektoram šādā redakcijā:
“Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Jelgavas novada būvvalde, Jelgavas novada
sporta centrs, Jelgavas novada izglītības pārvalde, Jelgavas novada kultūras pārvalde,
Jelgavas novada labklājības pārvalde atrodas pašvaldības izpilddirektora (turpmāk –
izpilddirektors) pakļautībā”.
2. Svītrot 6.13.punktu “Par uzņēmējdarbības attīstības nodaļas izveidošanu”.
2.PRIEKŠLIKUMS
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INFORMĒ: deputāts K.Rimša par iesniegto priekšlikumu:
1. Svītrot grozījumu 35.punktu. - (Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma 5.panta 6)punkts)
2. Svītrot grozījumu 39.punktu. - (Republikas pilsētu un novada domes deputāta
statusa likuma 5.panta 4)punkts)
Par priekšlikumu izsakās deputāti: A.Geidāns, R.Nemiro, A.Naglis, I.Dolgova, K.Rimša un
jurists A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 10 (Inta Savicka, Valda Sējāne, Ilze Vītola, Ziedonis
Caune, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Modris Jansons
(elektroniskajā balsojumā kļūdījies, balso vārdiski), Aivars Naglis (elektroniskajā balsojumā
kļūdījies, balso vārdiski)); ATTURAS – 1 (Aija Tračuma), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
3.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Lūdzu pievienot nolikuma jauno versiju Track Changes formātā.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: R.Nemiro, A.Naglis, I.Dolgova, K.Rimša un jurists
A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 8 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
Caune, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – 3
(Aija Tračuma, Inta Savicka, Sarmīte Balode), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Lūdzu pievienot izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka amata aprakstus.
INFORMĒ: izpilddirektors I.Romānovs, ka izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka
pienākumus nosaka pienākumu sadaļa pašvaldības nolikumā.
I.Dolgova savu priekšlikumu no balsošanas noņem.
4.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts K.Rimša par iesniegto priekšlikumu:
Papildināt nolikuma 31.2. ar - ,,Domes lēmuma projektu pamatojumā minētie likumu,
Ministru kabineta noteikumu un pašvaldības nolikumu panti un punkti tiek izvērstā
veidā (elektroniski) pievienoti pie attiecīgā dienaskārtības punkta.''
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 11 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
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Caune, Aija Tračuma, Inta Savicka, Sarmīte Balode, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – nav, nolemj: noraidīt priekšlikumu.
PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts R.Nemiro par iesniegto priekšlikumu:
Svītrot grozījumu 26.punktu.
R.Nemiro savu priekšlikumu no balsošanas noņem.
5.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts R.Nemiro par iesniegto priekšlikumu:
Svītrot grozījumu 27. un 28. punktu.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: R.Nemiro, K.Rimša un jurists A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
R.Nemiro no balsošanas noņem priekšlikumā minēto “27.”punktu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 10 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Modris Jansons); ATTURAS – 1 (Inta Savicka), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
6.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Saistošo noteikumu 28. punktu papildināt ar teikumu - Komitejas sēdes ieraksta
audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: A.Naglis, I.Dolgova, A.Tračuma.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 11 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – nav, nolemj: noraidīt priekšlikumu.
7.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Atstāt 69.punktu vecā redakcijā : “Izpilddirektors domes sēdes sākumā sniedz īsu
pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā.
Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes."
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Deputāts A.Geidāns no sēžu zāles šī priekšlikuma izskatīšanas laikā ir izgājis.
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Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Irina
Dolgova), PRET – 10 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Modris Jansons);
ATTURAS – 1 (Inta Savicka), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
8.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Atstāt 72. punktu vecā redakcijā, nelimitejot uzdodamo ziņotājam jautājumu skaitu.
Patreiz piedāvā par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem
uzdot ne vairāk ka 2 jautājumus.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: R.Nemiro, Z.Caune, K.Rimša, I.Dolgova, A.Naglis,
A.Geidāns un jurists A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 11 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – nav, nolemj: noraidīt priekšlikumu.
9.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Atstāt 76. punktu vecā redakcijā "Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir
jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam..." patreiz piedavā vismaz 3 st. iepriekš.
Nav izpildāms, ja lemumprojekti tiek ievietoti 1st., pirms sēdes - no prakses.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: I.Dolgova, A.Naglis, R.Nemiro, K.Rimša un jurists
A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 10 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Modris Jansons); ATTURAS – 1 (Inta Savicka), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
10.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Piedāvātajā redakcijā 42. punktā “nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta
adresi (dome@..) no iesniedzēja oficiālās elektroniskā pasta adreses, vai citas adreses,
izņemt frāzi - ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu..
Par priekšlikumu izsakās deputāti: I.Dolgova, R.Nemiro un jurists A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
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Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 11 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – nav, nolemj: noraidīt priekšlikumu.
11.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Atstāt 46. punkta pirmo teikumu, nesvītrojot to, proti -"Ja pastāvīgā komiteja
nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz domei cits
lēmuma projekta variants".
Par priekšlikumu izsakās jurists A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 11 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – nav, nolemj: noraidīt priekšlikumu.
PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Atstāt spēkā 52.punktu
“Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības autonomās
kompetences jomā slēdz uz to pilnvarotas pašvaldības amatpersonas, saskaņo ar
izpilddirektoru. Līgumus, kurus slēdz izpilddirektors, saskaņo ar domes
priekšsēdētāju”.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: A.Naglis, K.Rimša, I.Dolgova un jurists A.Jēgeris.
I.Dolgova savu priekšlikumu no balsošanas noņem.
PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāte I.Dolgova par iesniegto priekšlikumu:
Negrozīt 53.punktu “Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos
gadījumos nepieciešams attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums,..”
Par priekšlikumu izsakās jurists A.Jēgeris.
I.Dolgova savu priekšlikumu no balsošanas noņem.
12.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts R.Nemiro par iesniegto priekšlikumu:
Papildināt grozījumus ar 45. punktu: Izteikt 6.2. punktu šādā redakcijā: "6.2.
Juridiskās nodaļas."
Par priekšlikumu izsakās deputāti: I.Dolgova, A.Geidāns, A.Naglis, Z.Caune, K.Rimša,
A.Tračuma un jurists A.Jēgeris.
Sēdes vadītājs Z.Caune plkst.17:05 izsludina pārtraukumu uz 20 minūtēm.
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Pēc pārtraukuma plkst.17:25 sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece I.Vītola.
Sēdes vadītāja I.Vītola aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova), PRET – 8 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Aivars Naglis, Sarmīte
Balode, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – 2
(Aija Tračuma, Inta Savicka), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
13.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts R.Nemiro par iesniegto priekšlikumu:
Svītrot grozījumu 12. punktu.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: I.Dolgova, A.Naglis, I.Romānovs, V.Buividaitis,
K.Rimša.
Sēdes vadītāja I.Vītola aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Deputāts A.Geidāns no sēžu zāles šī priekšlikuma izskatīšanas laikā ir izgājis.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Irina
Dolgova, Aivars Naglis,), PRET – 8 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Sarmīte Balode, Aija
Tračuma, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Modris Jansons); ATTURAS – 1
(Inta Savicka), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
14.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts R.Nemiro par iesniegto priekšlikumu:
Svītrot grozījumu 14., 15. un 16. punktus.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: A.Naglis, K.Rimša, izpilddirektors I.Romānovs un jurists
A.Jēgeris.
Sēdes vadītāja I.Vītola aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
R.Nemiro no balsošans noņem priekšlikumā minēto “15”.punktu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Irina
Dolgova, Aivars Geidāns), PRET – 9 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Sarmīte Balode, Aija
Tračuma, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Aivars Naglis, Modris Jansons);
ATTURAS – 1 (Inta Savicka), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts R.Nemiro par iesniegto priekšlikumu:
Svītrot grozījumu 37.punktu.
R.Nemiro savu priekšlikumu no balsošanas noņem.
15.PRIEKŠLIKUMS
INFORMĒ: deputāts R.Nemiro par iesniegto priekšlikumu:
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Svītrot grozījumu 38. punktu.
Par priekšlikumu izsakās deputāti: I.Dolgova, K.Rimša un jurists A.Jēgeris.
Sēdes vadītāja I.Vītola aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Irina
Dolgova, Aivars Geidāns), PRET – 9 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Sarmīte Balode, Aija
Tračuma, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Aivars Naglis, Modris Jansons);
ATTURAS – 1 (Inta Savicka), nolemj: noraidīt priekšlikumu.
Sēdes vadītāja I.Vītola aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
(I.Vītola, A.Tračuma, I.Dolgova, A.Jēgeris, K.Rimša, S.Balode, A.Geidāns, I.Romānovs,
R.Nemiro)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Valda Sējāne, Ilze Vītola, Sarmīte
Balode, Aija Tračuma, Juris Razživins, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Aivars
Naglis, Modris Jansons), PRET – 4 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Irina Dolgova, Aivars
Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Par grozījumiem
2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības
nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Jelgavas novada
ziņas”.
4. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Baloži, Elejas pag.)
(A.Tračuma)
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Baloži” ar kadastra Nr. 5448 006 0392, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības – zemes starpgabala 2,41 ha platībā,
ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0333 (2014.gada 9. jūlijā reģistrēts Jelgavas tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000534761)
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, 44.panta astoto daļu, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2015.gada
16.janvāra lēmumu (protokolsNr.1), Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2017. gada 18. oktobra lēmumu (protokols Nr. 8 3.§ 9.p.)
, 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
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–10 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode,
Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma elektroniskajā balsojumā ir
kļūdījusies, mutiski balso “par” ), PRET – 4 (Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Irina Dolgova,
Kārlis Rimša); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Baloži”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5448 006 0392, kas sastāv no zemes starpgabala 2,41 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0333, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 10500,- EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro).
1. Apstiprināt izsoles noteikumus.
2. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
5. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemes, Vilces pag.)
(A.Tračuma)
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Zemes” ar kadastra Nr. 5490 005 0052, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,6509 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5490 005 0052, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra
apzīmējumu 5490 005 0052 001 un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu
54900050052002, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 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,32. panta pirmās daļas pirmo punktu, Jelgavas novada
domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par īpašumu izsoles soļa
apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.19, 8.§) “Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē”
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes 2017. gada 15. novembra rīkojumu Nr.
JNP/3-2/17/240 ”Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis,
Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma
elektroniskajā balsojumā ir kļūdījusies, mutiski balso “par”), PRET – 3 (Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Kārlis Rimša); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt atkārtotā, otrajā, izsolē nekustamo īpašumu „Zemes”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5490 005 0052, kas sastāv no
apbūvētas zemes vienības 0,6509 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490
005 0052, uz tās esošas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005
0052 001 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0052 002,
pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 9520,- EUR (deviņi tūkstoši
pieci simti divdesmit euro).
1. Apstiprināt izsoles noteikumus.
2. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
6. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.)
(A.Tračuma)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 32.panta otrās daļas 1. punktu,
Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma
izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2017.gada 13.septembra lēmumu
(protokols Nr.7), Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 15. novembra rīkojumu
Nr. JNP/3-2/17/241 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamā
īpašuma “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Aija Tračuma), PRET – 3 (Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša);
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5490 004 0138, pārdodot to atkārtotā, trešajā, atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 157800,- EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
euro).
1. Apstiprināt izsoles noteikumus.
2. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes 37, Vilces
pag.; 2.Siliņi 44, Glūdas pag.)
(A.Tračuma)
7.1.
Izskatot S.K. 2016.gada 22. decembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā
ar reģistrācijas Nr.JNP/3-19.1/16/1665-K, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes
gabalu „Pakalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes 2016. gada 14. jūlija lēmumu
Nr. JNPIP/6-4/16/152 “Par adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu” apbūvētai zemes
vienībai 0,5715 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0128 un uz tā esošai būvei
ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0128 001 mainīta adrese no : “Pakalni”, Ziedkalne,
Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026 uz adresi: Ziedkalnes iela 37, Ziedkalne, Vilces pag.,
Jelgavas nov., LV-3026.
1. Zemes vienība 0,5715 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0128 Ziedkalnes iela
37, Vilces pagasts, Jelgavas novads 10.11.2017. ir reģistrēta Jelgavas tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572558 uz
Jelgavas novada pašvaldības vārda.
2. Uz zemesgabala atrodas S.K., personas kods ***, piederoša būve ar kadastra apzīmējumu
5490 001 0128 001, kas 05.04.2016. ir reģistrēta Jelgavas tiesas Zemegrāmatu nodaļas
Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000554545.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka
(būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
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
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3.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 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Irina Dolgova, Aivars Naglis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša), PRET – 2 (Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu S.K. nekustamā īpašuma Ziedkalnes iela 37,
Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5490 001 0128, sastāvā esošo
zemes vienību 0,5715 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0128.
1. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
7.2.
Izskatot L.S. 2017.gada 31.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar
Nr.JNP/3-19.1/17/1048, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu „Siliņi 44”,
Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Ar Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.13,
15.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” L.S., izbeigtas zemes lietošanas
tiesības uz viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību 0,0646 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5452 003 1497 “Siliņi 44”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un otro prim daļu, gada laikā pēc
zemes lietošanas tiesību izbeigšanas, starp Jelgavas novada pašvaldību un L.S. ir
noslēgts zemes nomas līgums Nr.GLU/12-3/11/17, par zemes vienības “Siliņi 44”,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1497 - 0,0646 ha
platībā, iznomāšanu.
3. Īpašums „Siliņi 44”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ir reģistrēts
Glūdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000572758 uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda.
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, 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 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Irina Dolgova, Aivars Naglis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša), PRET – 2 (Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu L.S. nekustamā īpašuma „Siliņi 44”,
Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 003 1497, sastāvā
esošo neapbūvēto zemes vienību 0,0646 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452
003 1497.
16

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.
8. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jelgavas iela 11, Kalnciems;
2.Purviņi, Platones pag.; 3. 1.masīvs 163, Kalnciems)
(A.Tračuma)
8.1.
Izskatot Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Purmaļi 2007”,
2016.gada 24.novembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.JNP/2-17.4/16/29-A, par
pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010073, “Jelgavas iela
11”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada
8.novembrī Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr.JNPIP/3-10/17/65 par
piekrišanu iegādāties šo zemes vienību par Pašvaldības 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 9.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada
28.jūnija lēmumu (protokols Nr.10, 9.§1.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2017.gada 18.oktobrī lēmumu ( protokolu Nr.8), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte
Balode, Irina Dolgova, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma,
Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai “Purmaļi
2007”, reģ. Nr. 43603034199, par nosacīto cenu – 7100EUR (septiņi tūkstoši viens simts
euro) zemes vienību 0,2821ha platībā ar kadastra apzīmējums54110010073, kas atrodas
Jelgavas ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
8.2.
Izskatot Z.M., E.F., J.F. un A.F. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2016.gada 28.septembrī ar Nr. JNP/3-19.1/16/1304-F, ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējums 54700030118 “Purviņi”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu un 2017.gada 27.oktobrī Jelgavas novada
pašvaldībā reģistrētu Z.M., E.F., J.F., A.F. iesniegumu ar Nr.JNP/3-19.1/17/1027, par
piekrišanu iegādāties šo zemes vienību par Jelgavas novada pašvaldības 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.,
9.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 36.panta trešo daļu, 44.panta ceturto daļu septīto
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 8.§2.) „Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija lēmumu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Irina Dolgova, Aivars Naglis, Juris
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Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns),
PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot Z.M. par nosacīto cenu – 2750EUR (divi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit euro) 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Purviņi” ar kadastra Nr.
54700030118 apbūvētās zemes vienības 2,3ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54700030118, kas atrodas Platones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Atsavināt, pārdodot E.F. par nosacīto cenu – 916,66EUR (deviņi simti sešpadsmit
euro 66 centi) 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Purviņi” ar kadastra Nr.
54700030118 apbūvētās zemes vienības 2,3ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54700030118, kas atrodas Platones pagastā, Jelgavas novadā.
3. Atsavināt, pārdodot J.F. par nosacīto cenu – 916,67EUR (deviņi simti sešpadsmit euro
67 centi) 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Purviņi” ar kadastra Nr.
54700030118 apbūvētās zemes vienības 2,3ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54700030118, kas atrodas Platones pagastā, Jelgavas novadā.
4. Atsavināt, pārdodot A.F. par nosacīto cenu – 916,67EUR (deviņi simti sešpadsmit
euro 67 centi) 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Purviņi” ar kadastra Nr.
54700030118 apbūvētās zemes vienības 2,3ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54700030118, kas atrodas Platones pagastā, Jelgavas novadā.
5. Noteikt šādu nekustamā īpašuma pirkuma summas samaksas kārtību:
5.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircēji samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
5.2. Atlikušo pirkuma summas daļu:
5.2.1. Z.M. samaksā vienādās daļās kā ikmēneša maksājumu trīs gadu laikā no
līguma noslēgšanas dienas;
5.2.2. E.F. samaksā vienādās daļās kā ikmēneša maksājumu trīs gadu laikā no
līguma noslēgšanas dienas;
5.2.3. J.F. samaksā vienādās daļās kā ikmēneša maksājumu divu gadu laikā no
līguma noslēgšanas dienas;
5.2.4. A.F. samaksā vienādās daļās kā ikmēneša maksājumu viena gadu laikā no
līguma noslēgšanas dienas.
1.

8.3.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas N.M., 2017.gada 11.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/3-19.1/17/45-M, par pašvaldībai
piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020138, “1.masīvs 163”,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 31.oktobra Kalnciema
pagasta pārvaldē reģistrētu N.M. pilnvarotās personas O.P. ( 2017.gada 26.janvāra pilnvara)
iesniegumu ar Nr.JNP/3-19.2/17/1574, par piekrišanu iegādāties šo zemes vienību par
Jelgavas novada pašvaldības 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 2017.gada 31.janvāra lēmumu
(protokols Nr.2, 8.§2.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2017.gada 13.septembra protokolu Nr.7, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode,
Irina Dolgova, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot N.M. par nosacīto cenu – 900EUR (deviņi simti euro) neapbūvētu
zemes vienību 0,062ha platībā, kadastra apzīmējums 54310020138, kas atrodas “
1.masīvs 163”, 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 viena gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
9. §
Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pag.)
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 10.novembra
rīkojumu Nr.JNP/3-2/17/234 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, izsole par nekustamo
īpašumu “Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu, jo
nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks. Izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, saskaņā uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu, 32.panta otrās daļas 1. punktu, Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9, 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēru un
izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ilze Vītola, Inta
Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma), PRET – 3 (Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns,
Kārlis Rimša); ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5456 011 0025, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības 1,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 011 0183, pārdodot to
atkārtotā, otrajā, izsolē. Izsoles sākumcena 7 760,- EUR (septiņi tūkstoši
septiņi simti sešdesmit euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ieloki” ar kadastra Nr.5456 011 0025 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
10. §
Par cirsmas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skujas, Līvbērzes pag.)
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Z.Caunes
2017.gada 8.novembra rīkojumu Nr.JNP/3-2/17/229 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”
rīkotā cirsmas izsole 1,62 ha platībā nekustamajā īpašumā “Skujas”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 5462 001 0078, uzskatāma par
nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks.
Izvērtējot nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 33.§)
“Par cirsmas atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze
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Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars
Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Irina Dolgova, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns), PRET – 1 (Kārlis Rimša); ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

3.

Atsavināt cirsmu (koksni) nekustamajā īpašumā „Skujas” (kadastra Nr.5462 001
0079), Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
5462 001 0078, pārdodot to atklātā atkārtotajā (otrajā) izsolē. Izsoles sākumcena
13200,- EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro).
Apstiprināt īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, zemes
vienības kadastra apzīmējumu 5462 001 0078, cirsmas atkārtotās izsoles
noteikumus.
Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
11. §

Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Gaismas iela 1-13, Eleja;
2.Meža Pakuļi-9, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Draudzības iela 8-60, Kalnciems; 4.Parka iela 4-11,
Eleja)
(A.Tračuma)
11.1.
Izskatot L.S., personas kods ***, kura darbojas kā likumīgā aizbildne sava nepilngadīgā
dēla V.P., personas kods *** vārdā, iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē
2017.gada 16.novembrī ar reģistrācijas Nr.JNP/3-19.1/17/1109 par ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Gaismas iela 1-13, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Gaismas ielā 1-13,
Elejā, Elejas pagastā , Jelgavas novadā 73,2 m² platībā;
2. Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts L.S.;
3. 2017.gada 31.oktobrī Jelgavas novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu Nr.1-6/135
“Par atļauju iegādāties nepilngadīgajam V.P. nekustamo īpašumu”
4. 2017.gada 13.novembrī Jelgavas novada pašvaldības bāriņtiesā noslēgta vienošanās
(reģ.Nr.164) ar īrnieces ģimenes locekli A.P. par dzīvokļa atsavināšanas kārtību.
5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu
vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis,
Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Gaismas iela 1-13, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 73,2 m² platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
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(kadastra apzīmējums 5448 006 0420 001) un zemes vienības ( kadastra apzīmējums
5448 006 0420) 732/11723 domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
11.2.
Izskatot A.D. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada
6.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/17/1061, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli “Meža Pakuļi”-9, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis “Meža Pakuļi”-9,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 35,8 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A.D. un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
45.panta trešo daļu 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 –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis,
Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1.

2.

3.

4.
5.

3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Meža Pakuļi”-9, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 35,8 m² un kopīpašuma 358/4230 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 003 0047 001) un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5456 003 0047).
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Meža Pakuļi”-9, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 35,8 m² un kopīpašuma 358/4230 domājamajās daļas no dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 5456 003 0047 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5456 003 0047).
Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

11.3.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas V.Ž. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2017.gada 25.oktobrī ar Nr.JNP/3-19.1/17/1016 ar ierosinājumu atsavināt
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pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 8-60, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.60, Draudzības
ielā 8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 54,2m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts V.Ž., viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2017.gada 2.oktobra vienošanos starp īrnieku un
viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs
V.Ž..
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 –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs
Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma,
Irina Dolgova, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1.
3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.60, Draudzības iela 8, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 54,2m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010009001 un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 54110010009, ar platību 7168m², 542/62017 kopīpašuma
domājamās daļas.
2.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.60, Draudzības iela 8, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.,
ar kopējo platību 54,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010009001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010009, ar
platību 7168m², 542/62017 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.
11.4.
Izskatot E.J. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada 1.
novembrī ar Nr. JNP/3-19.1/17/1050 par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli 91,2 m² platībā, Parka iela 4-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis 91,2 m² platībā.
2. Dzīvoklis ir reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Elejas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 257-11 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu
vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
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Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis,
Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli 91,2 m² platībā, 847/13930
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0429 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0429 , kas
atrodas
Parka iela 4-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā
1. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
2. Lēmumu nosūtīt adresātam.
12. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 2-2, Sesava; 2.Skolas iela 11-5,
Sesava; 3.Kupčas-1, Zaļenieku pag.; 4.Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.)
(A.Tračuma)
12.1.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 43,8 m² platībā, kopīpašuma 438/1521
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2017.gada 26. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 3.1.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 –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis,
Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova),
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Skolas ielā 2-2, Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 43,8 m² un kopīpašuma 438/1521 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 .
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Skolas ielā 2-2, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 43,8 m² un kopīpašuma 438/1521
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065
001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 .
2. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
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3. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
12.2.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma Skolas iela 11-5, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 23,2 m² platībā, kopīpašuma 232/2300
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2017.gada 26. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 3.2.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 –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis,
Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova),
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Skolas ielā 11-5,Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 23,2 m² un kopīpašuma 232/2300 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 .
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Skolas ielā 11-5, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 23,2 m² un kopīpašuma 232/2300
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035
001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 .
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.
12.3.
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa
“Kupčas”-1, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5496 900 0299, ar kopējo platību 36,3 m², nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2017.gada 26.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 3.§.3.4.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 –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins,
Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija
Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – 1
(Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu “Kupčas”-1 , Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.5496 900 0299) ar kopējo platību 36,3 m²
un kopīpašuma 363/3377 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5496 004 0309 001, 5496 004 0309 002) un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0309.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
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12.4.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības bilancē esošā dzīvokļa Jelgavas iela 10-4,
Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 41,8 m², nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2017.gada 7.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 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 –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokla īpašumu Jelgavas iela 10-4, Līvbērze,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.5462 900 0418) ar kopējo platību
41,8 m² un kopīpašuma 418/1766 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 5462 006 0259) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006
0259 001).
Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
13. §

Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ciedru14-11, Mežciems; 2.Kastaņu
ceļš13-5, Zaļenieku pag., 3.Avēni-2, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības12-41, Kalnciems;
5.Lielupes iela 19-4, Kalnciems)
(A.Tračuma)
13.1.
Izskatot I.G. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada
16.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/17/1100, par piekrišanu iegādāties dzīvokli Ciedru iela 1411, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā 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 2017.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.7, 21.§) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2017.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.8), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis,
Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.G. par nosacīto cenu – 2 000,- EUR (divi tūkstoši euro) dzīvokli
38,8 m2 platībā un kopīpašuma 353/50016 domājamās daļas no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem
54560020003003,
54560020003004,
54560020003005,
54560020003006, 54560020003007 un 54560020003008, adrese: Ciedru iela 14-11,
Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads.
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 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
13.2.
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Izskatot A.V., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 21.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/16/214-V, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 50,9 m² platībā Kastaņu ceļš 13-5, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā atsavināšanu un
2017.gada 8.novembra Zaļenieku pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/319.1/17/1072 par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.3,9.§40.p.)
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.novembra protokolu
Nr.12, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks,
Modris Jansons, Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Irina
Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot A.V., par nosacīto cenu – 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi
simti euro) dzīvokli 50,9 m2 platībā un kopīpašuma 509/10079 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0268 001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0268, adrese: Kastaņu ceļš 13-5, Zaļeniekos, Zaļenieku 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 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.

13.3.
Izskatot D.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese***, 2016.gada
21.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/15/204-M par Jelgavas novada
pašvaldībai piederoša dzīvokļa 79,8 m² platībā “Avēni”-2, Zaļenieku pagastā atsavināšanu
un 2017.gada 9.novembra Zaļeniekus pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/319.1/17/1078 par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu (protokols Nr.10,1.§) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 18.oktobra protokolu Nr.8,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET
– nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot D.M. par nosacīto cenu – 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti
euro) dzīvokli 79,8 m2 platībā un kopīpašuma 798/1690 domājamo daļu no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0107 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5496 006 0107, adrese: “Avēni”-2 Zaļenieku pagasts, Jelgavas
novads.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.
Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2.
Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.
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13.4.
Izskatot Ņ.G. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2017.gada
30.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/17/119-Ģ, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
Draudzības ielā 12-41, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atsavināšanu, un 2017.gada
2.novembrī Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/17/1053
par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Jelgavas novada Pašvaldības 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 2017.gada 22.februāra lēmumu
(protokols Nr.3,1.§3.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada
18.oktobra lēmumu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta
Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša,
Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ņ.G., par nosacīto cenu – 3100 EUR (trīs tūkstoši viens simts
euro) dzīvokli 55,8 m² platībā un kopīpašuma 540/68712 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 54110010011001, būves ar kadastra apzīmējumu
54110010011002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010011, kas atrodas
Draudzības ielā 12-41, 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 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
13.5.
Izskatot Ņ.L. 2016.gada 5.septembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. KAL/319.1/16/1224-L, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 55,8m² platībā Lielupes
iela 19-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atsavināšanu, un Ņinas Lomakinas 2017.gada
27.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. JNP/3-19.1/17/1567 par piekrišanu iegādāties
minēto dzīvokli par Jelgavas novada Pašvaldības 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 28.septembra lēmumu (protokols Nr.14, 2.§3.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija lēmumu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons,
Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot Ņ.L. par nosacīto cenu – 3500EUR (trīs tūkstoši pieci simti
euro), dzīvokli 55,8 m² platībā un kopīpašuma 547/8115 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
54110010017, kas atrodas Lielupes ielā 19-4, 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;
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2.2.

Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
14. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Gusti-4, Vircavas pagasts)
(A.Tračuma)

Izvērtējot nekustamā īpašuma „Gusti”-4 ar kadastra Nr.5492 900 0229 Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 33,1 m² platībā, kopīpašuma 331/1894
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 005
0096 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096, nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada 28.jūnija
lēmumu (protokols 10, 2.§) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 18.oktobra
lēmumu (protokols Nr.8), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta
Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša),
PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Gusti”-4, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5492 900 0229, kas sastāv no dzīvokļa
33,1 m² platībā, kopīpašuma 331/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5492 005 0096.
Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 600,- EUR (seši simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gusti”-4 ar kadastra Nr.5492 900 0229 izsoles
noteikumus.
Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
15. §
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.)
(A.Tračuma)

Pamatojoties uz, uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo
un piekto daļu, 32.panta pirmās daļas 1. punktu, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija
lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”
un Jelgavas novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 29.§)
“Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada
10.novembra rīkojumu Nr.JNP/3-2/17/233 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru
nekustamā īpašuma “Līgotnes 1”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā izsole uzskatāma par
nenotikušu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris
Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša),
PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, otrajā, atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu
“Līgotnes 1”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5452 900 0422, kas
sastāv no dzīvokļa 41,2 m2 platībā un kopīpašuma 412/7297 domājamām daļām no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54520050061. Izsoles sākumcena 2480,00 EUR (divi tūkstoši
četri simti astoņdesmit euro).
2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Līgotnes 1”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5452 900 0422, atkārtotās izsoles noteikumus.
3. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
16. §
Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1.Ķīves skola 3, Vilces pag.; 2.Ķīves skola 2,
Vilces pag.)
(A.Tračuma)
16.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5490 900 0204, kas sastāv no dzīvokļa 62,2 m² platībā, kopīpašuma 622/2475
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005
0057 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057, 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, 32. panta otro
daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 12. oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 4.§.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija
lēmumu (protokols Nr. 9 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”,
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes 2017.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.JNP/32/17/214 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 26.oktobra lēmumu (protokols Nr.14, 3.3.), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs
Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – 1 (Irina Dolgova); ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, trešajā, atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Ķīves
skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 5490 900 0204, kas
sastāv no dzīvokļa 62,2 m² platībā, kopīpašuma 622/2475 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 360,- EUR (trīs simti sešdesmit euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5490 900 0204 izsoles noteikumus.
4. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
16.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Ķīves skola”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5490 900 0205, kas sastāv no dzīvokļa 60,3 m² platībā, kopīpašuma 603/2475
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005
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0057 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057, 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, 32. panta otrās
daļas 1. punktu, Jelgavas novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.18,
2.§.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja
Z.Caunes 2017.gada 11.oktobra rīkojumu Nr.JNP/3-2/17/212 “Par izsoles rezultātu
apstiprināšanu”, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§)
„Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada Pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 26.oktobra lēmumu (protokols Nr.14, 3.3.p.)
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Aija Tračuma, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – 1 (Irina
Dolgova); ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt, pārdodot atkārtotā, trešajā, atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Ķīves
skola”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 5490 900 0205, kas
sastāv no dzīvokļa 60,3 m² platībā, kopīpašuma 603/2475 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057.
Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 420,- EUR (četri simti divdesmit euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķīves skola”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5490 900 0205 izsoles noteikumus.
Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
17. §

Par pirkuma maksas apstiprināšana (1.Nometnes iela 2-7, Kalnciems; 2.Nometnes iela 26, Kalnciems; 3.Nometnes iela 2-5, Kalnciems; 4.Nometnes iela 2-4, Kalnciems)
(A.Tračuma)
17.1.
Izskatot ar garāžas īpašuma Nometnes iela 2-7, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000834, saistīto lietu un dokumentus, konstatēts:
1) Ar Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes 2003.gada 23.septembra lēmumu
(protokols Nr. 8) “Par T.I. iesnieguma izskatīšanu” T.I. dotas tiesības celt vienu
pašvaldības garāžu Nometnes ielā 2.
2) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
nodošanu atsavināšanai izsolē” (sēdes protokols Nr.6, 10.§) nolemts atsavināt,
pārdodot atklātā mutiskā izsolē, garāžu Nometnes ielā 2-7, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, 21,7 m2 platībā, un kopīpašuma 217/2888 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010132001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 54110010132.
3) Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis garāžas Nr.7 būvniecībā veiktos
ieguldījumus 1930 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit euro) apmērā.
4) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
atsavināšanu izsolē” (sēdes protokols Nr.14, 15.§3 ) nolemts atsavināt nekustamo
īpašumu atklātā mutiskā izsolē. Izsoles sākumcena 2100EUR (divi tūkstoši viens
simts euro).
5) 2017.gada 7.novembrī Kalnciema pagasta pārvaldē, notika garāžas īpašuma
Nometnes ielā 2-7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, izsole. Izsolei
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reģistrējās viens dalībnieks : T.I., personas kods ***, kura par nekustamo īpašumu
nosolīja visaugstāko cenu: 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti euro).
Ņemot vērā 2017.gada 7.novembrī notikušās garāžas īpašuma Nometnes ielā 2-7,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā izsoles rezultātus un izsoles uzvarētājas T.I.
veiktos ieguldījumus minētajā izsoles objektā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Civillikuma 865., 866. un 867.pantu,
2017.gad 7.novembra izsoles protokolu Nr. JNP/2-17.2/17/118, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs
Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aija Tračuma un Irina
Dolgova balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Apstiprināt garāžas īpašuma Nometnes iela 2-7, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000834, pārdošanas Tatjanai Ivanovai cenu
270EUR (divi simti septiņdesmit euro) apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
17.2.
Izskatot ar garāžas īpašuma Nometnes iela 2-6, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000830, saistīto lietu un dokumentus, konstatēts:
1) Ar Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes 2002.gada 21.marta lēmumu
(protokols Nr. 3) “Par garāžu celtniecību” A.T. dotas tiesības celt vienu pašvaldības
garāžu Nometnes ielā 2.
2) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
nodošanu atsavināšanai izsolē” (sēdes protokols Nr.6, 10.§) nolemts atsavināt,
pārdodot atklātā mutiskā izsolē, garāžu Nometnes ielā 2-6, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, 21,5 m2 platībā, un kopīpašuma 215/2888 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010132001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 54110010132.
3) Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis garāžas Nr.6 būvniecībā veiktos
ieguldījumus 1730 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit euro) apmērā.
4) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
atsavināšanu izsolē” (sēdes protokols Nr.14, 15.§2 ) nolemts atsavināt nekustamo
īpašumu atklātā mutiskā izsolē. Izsoles sākumcena 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi
simti euro).
5) 2017.gada 7.novembrī Kalnciema pagasta pārvaldē, notika garāžas īpašuma
Nometnes ielā 2-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, izsole. Izsolei
reģistrējās viens dalībnieks : A.T., personas kods ***, kura par nekustamo īpašumu
nosolīja visaugstāko cenu: 2000 EUR (divi tūkstoši euro).
Ņemot vērā 2017.gada 7.novembrī notikušās garāžas īpašuma Nometnes ielā 2-6,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā izsoles rezultātus un izsoles uzvarētājas
A.T. veiktos ieguldījumus minētajā izsoles objektā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Civillikuma 865., 866. un
867.pantu, 2017.gad 7.novembra izsoles protokolu Nr. JNP/2-17.2/17/117, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins,
Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aija Tračuma un
Irina Dolgova balsojumā nepiedalās, nolemj:
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1.

2.
3.

Apstiprināt garāžas īpašuma Nometnes iela 2-6, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000830, pārdošanas A.T. cenu 270EUR (divi
simti septiņdesmit euro) apmērā.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu nosūtīt adresātam.

17.3.
Izskatot ar garāžas īpašuma Nometnes iela 2-5, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000833, saistīto lietu un dokumentus, konstatēts:
1) Ar Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes 2002.gada 21.marta lēmumu
(protokols Nr. 3) “Par garāžu celtniecību” N.G. dotas tiesības celt vienu pašvaldības
garāžu Nometnes ielā 2.
2) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
nodošanu atsavināšanai izsolē” (sēdes protokols Nr.6, 10.§) nolemts atsavināt,
pārdodot atklātā mutiskā izsolē, garāžu Nometnes ielā 2-5, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, 22,0 m2 platībā, un kopīpašuma 220/2888 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010132001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 54110010132.
3) Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis garāžas Nr.5 būvniecībā veiktos
ieguldījumus 1830 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit euro) apmērā.
4) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
atsavināšanu izsolē” (sēdes protokols Nr.14, 15.§1 ) nolemts atsavināt nekustamo
īpašumu atklātā mutiskā izsolē. Izsoles sākumcena 2000 EUR (divi tūkstoši euro).
5) 2017.gada 7.novembrī Kalnciema pagasta pārvaldē, notika garāžas īpašuma
Nometnes ielā 2-5, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, izsole. Izsolei
reģistrējās viens dalībnieks : A.G., personas kods ***, kura par nekustamo īpašumu
nosolīja visaugstāko cenu: 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro).
Ņemot vērā 2017.gada 7.novembrī notikušās garāžas īpašuma Nometnes ielā 2-5,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā izsoles rezultātus un izsoles uzvarētājas
A.G. un vīra N.G. veiktos ieguldījumus minētajā izsoles objektā, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Civillikuma 865.,
866. un 867.pantu,
2017.gad 7.novembra izsoles protokolu Nr. JNP/2-17.2/17/116,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aija Tračuma un Irina Dolgova balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Apstiprināt garāžas īpašuma Nometnes iela 2-5, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000833, pārdošanas A.G. cenu 270EUR (divi
simti septiņdesmit euro) apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
17.4.
Izskatot ar garāžas īpašuma Nometnes iela 2-4, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000832, saistīto lietu un dokumentus, konstatēts:
1) Ar Kalnciema pilsētas domes 1998.gada 21.maija lēmumu Nr. 95/5 un Nr. 95/9 “Par
garāžu celtniecību” SIA “ONIKS” dotas tiesības celt divas pašvaldības garāžas
Nometnes ielā 2;
2) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
nodošanu atsavināšanai izsolē” (sēdes protokols Nr.6, 10.§) nolemts atsavināt,
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pārdodot atklātā mutiskā izsolē, garāžu Nometnes ielā 2-4, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, 44,2 m2 platībā, un kopīpašuma 442/2888 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010132001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 54110010132;
3) Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, ir novērtējis garāžas Nr.4 būvniecībā veiktos
ieguldījumus 3160 EUR (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit euro) apmērā;
4) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
atsavināšanu izsolē” (sēdes protokols Nr.14, 15.§4 ) nolemts atsavināt nekustamo
īpašumu atklātā mutiskā izsolē. Izsoles sākumcena 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci
simti euro);
5) 2017.gada 7.novembrī Kalnciema pagasta pārvaldē, notika garāžas īpašuma
Nometnes ielā 2-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, izsole. Izsolei
reģistrējās viens dalībnieks : SIA “ONIKS”, reģ. Nr.40003056561, kurš par
nekustamo īpašumu nosolīja visaugstāko cenu: 3600 EUR (trīs tūkstoši seši simti
euro).
Ņemot vērā 2017.gada 7.novembrī notikušās garāžu īpašuma Nometnes ielā 2-4,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā izsoles rezultātus un izsoles uzvarētāja SIA
“ONIKS” veiktos ieguldījumus minētajā izsoles objektā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Civillikuma 865., 866. un
867.pantu,
2017.gada 7.novembra izsoles protokolu Nr. JNP/2-17.2/17/115, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aija
Tračuma un Irina Dolgova balsojumā nepiedalās, nolemj:
1.

2.
3.

Apstiprināt garāžas īpašuma Nometnes iela 2-4, Kalnciems, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000832, pārdošanas SIA “ONIKS” cenu
440EUR (četri simti četrdesmit euro) apmērā.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu nosūtīt adresātam.
18. §

Par dalību projektā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un
projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apmēru
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.apakšpunktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs
Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Aija Tračuma, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1.

Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības piedalīšanos projektu konkursā saskaņā
ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”
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Iesniegt projekta pieteikumu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos"
3. Plānot projekta īstenošanu 2018..gadā Jelgavas novada pašvaldības izstrādāto
projektu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, kurā tiks veikta 8
ceļu posmu pārbūve :
3.1.
Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta ceļa “Līgo iela Sili - Nr.3” pārbūve 2,8 km garumā;
3.2.
Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa “Zvaigznītes Braču Brieži - Zaķi Nr.65” pārbūve km 1,65-5,50;
3.3.
Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ceļa “Mauriņu iela Nr.16” pārbūve km 0,00-1,65;
3.4.
Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa “MS - Dainas JM Nr.61” pārbūve km 2,68-3,78;
3.5.
Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa “Ķemeri –
Zanderi Nr.11” pārbūve km 0,00-3,46;
3.6.
Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa “Vilces dzirnavasAugstkalne/ Nr.24 posms: Būdiņas-Grabišķi” pārbūve km 3,2-6,4;
3.7.
Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa “Boļi - Mazslapatas
Nr.21” pārbūve km 0,00-2,22
3.8.
Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta ceļa
“Jaunsvirlaukas šoseja- Balži Nr.103” pārbūve km 0,00-0.94,
īstenošanu plānot 2018.gadā.
4. projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs projekta kopējās
izmaksas 5 495 738,09 EUR (pieci miljoni četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro, 09 centi) t.sk. attiecināmās izmaksas 4 000 000
EUR (Četri miljoni eiro) , pašvaldības līdzfinansējums 1 495 738,09 EUR ( Viens
miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro,
09 centi) ,t.sk. neattiecināmās izmaksas 271 729,76 EUR ( divi simti
septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi eiro un 09.centi).
5. Finansēšanas avots plānots ņemt aizņēmumu Valsts Kasē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.
2.

19. §
Par saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu
(A.Tračuma, R.Nemiro, S.Kalvāne)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta 1.punktu, ”Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode,
Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis
Rimša, Aija Tračuma, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi
2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Jelgavas novadā””.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
3. Nosūtīt saistošos noteikumus saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
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4. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,
saistošos noteikumus publicēt pašvaldības laikrakstā “Jelgavas novada ziņas” un
pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.
20. §
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2017.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.3 “Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu
bērniem”” izdošanu
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins,
Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Aija Tračuma, Irina Dolgova), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2017.gada
26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai
daudzbērnu ģimeņu bērniem””.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju saistošos
noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas”.
21. §
Par Iekšējā audita nolikuma apstiprināšanu
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins,
Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Aija Tračuma), PRET – 1 (Irina Dolgova);
ATTURAS – nav, nolemj :
Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības iekšējā audita nolikumu.
22. §
Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
(A.Tračuma, A.Geidāns, S.Kalvāne)
Izskatot Finanšu nodaļas 09.11.2017. ziņojumu par zemes nomas un izdevumu
kompensācijas parādu izslēgšanu no bilances sakarā ar uzņēmumu likvidāciju/darbības
izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra, un izvērtējot Domes rīcībā esošo
informāciju, tika konstatēts:
1)2009.gada 29.jūnijā Kalnciema pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar ražošanas
komercfirmu LAIPA SIA, Reģ. Nr. 40003085541 par zemes “Lielupes iela 5” 0.179
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2)

3)

4)

5)

ha platībā nomu līdz 19.05.2013. 2013.gada 11.februārī tika izrakstīts rēķins par
izdevumu kompensāciju par ražošanas komercfirmai LAIPA SIA piederošā
nekustamā īpašuma Lielupes iela 5, Kalnciems, Kalnciema pagasts, novērtēšanu,
sakarā ar nekustamā īpašuma Lielupes iela 5 piespiedu pārdošanas vērtības
noteikšanu. Ražošanas komercfirma LAIPA SIA maksājumus veikusi daļēji.
Pēc stāvokļa uz 01.11.2017. ražošanas komercfirma LAIPA SIA nav apmaksājusi
izrakstītos rēķinus par kopējo summu Ls 316.68 jeb 450.60 EUR, tai skaitā par
zemes nomu 324.12 EUR un izdevumu kompensācija par nekustamā īpašuma
novērtēšanu 126.48 EUR.
Saskaņā ar LURSOFT datu bāzi, ražošanas komercfirma LAIPA SIA ir likvidēta
21.07.2016. un izslēgta no uzņēmumu reģistra;
2012.gada 25.aprīlī Jelgavas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Info Būve SIA, Reģ.
Nr. 40003582817 par Lielplatones speciālās internātpamatskolas klašu korpusa jumta
un fasāžu siltināšanu, elektroapgaismojuma, spēka instalācijas rekonstrukciju un
internāta remontdarbiem. Par darbu izpildes termiņu kavēšanu Lielplatones pagasta
pārvalde 2013.gada 28.maijā aprēķināja līgumsodu LV 14847.41 jeb 21125.96 EUR
apmērā. Info Būve SIA soda naudas maksājumus nav veikusi.
Pēc stāvokļa uz 01.11.2017. Info Būve SIA nav apmaksājusi izrakstīto rēķinu.
Saskaņā ar LURSOFT datu bāzi, Info Būve SIA ir likvidēta 13.01.2017 un izslēgta
no uzņēmumu reģistra;
2010.gada 1.oktobrī Valgundes pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar VIMA-1 SIA, Reģ.
Nr. 50003287531 par zemes “Vanzāres” 0.07 ha platībā nomu līdz 30.09.2035.
Vima-1 SIA maksājumus veikusi daļēji.
Pēc stāvokļa uz 01.11.2017. Vima-1 SIA nav apmaksājusi izrakstītos rēķinus par
zemes nomu par kopējo summu Ls 1.30 jeb 1.85 EUR.
Saskaņā ar LURSOFT datu bāzi, Vima-1 SIA SIA ir likvidēta 27.01.2015 un izslēgta
no uzņēmumu reģistra;
2007.gada 09.februārī Glūdas pagasta pārvalde noslēdza līgumu Nr. GLU/00301 ar
dārzkopības biedrību “Tērvete”, Reģ.Nr.40008066759, par koplietošanas zemes ar
kad. Nr. 5452 004 003 1802 1.91 ha platībā nomu līdz 31.12.2014. Biedrība
maksājumus veikusi daļēji;
Pēc stāvokļa uz 01.11.2017. dārzkopības biedrība “Tērvete” nav apmaksājusi
izrakstītos rēķinus par zemes nomu par kopējo summu Ls 69.68 jeb 99.16 EUR.
Saskaņā ar LURSOFT datu bāzi, dārzkopības biedrība “Tērvete” ir likvidēta
09.11.2016 un izslēgta no uzņēmumu reģistra;
Platones pagasta pārvaldē kā debitora parāds ar sākotnējo atlikumu pēc stāvokļa uz
01.01.2010. uzņemts bilancē Apati Profi SIA parāds (nav norādīts pakalpojuma
nosaukums) par kopējo summu Ls 22.50 jeb 29.17 EUR.
Ņemot vērā, ka debitora Apati Profi SIA parāds izveidojies līdz 2010.gadam, kā arī
apstākli, ka, pārbaudot Jelgavas novada pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju,
netiek atrasti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti attaisnojoši dokumenti,
kas pamatotu Apati Profi SIA parāda esamību un samaksas termiņu,. Saskaņā ar
LURSOFT datu bāzi, Apati Profi SIA ir likvidēta 07.08.2017. un izslēgta no
uzņēmumu reģistra.

Pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486
‘’Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins,
Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aija Tračuma), PRET – 3 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Aivars Geidāns);
ATTURAS – nav, nolemj :
izslēgt no bilances un zembilances debitoru parādus par zemes nomu un izdevumu
kompensāciju, un soda nauda par darbu izpildes termiņa kavēšanu, personām, kuras ir likvidētas
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un izslēgtas no uzņēmumu reģistra par kopējo summu 21706.74 EUR, un izveidotos
uzkrājumus nedrošiem parādiem 484.01 EUR apmērā, saskaņā ar sarakstu:
LikvidāN
Uzkrājucijas/darr.
p.
k.

1.

Uzņēmuma
nosaukums,
Reģ.Nr.

LAIPA SIA,
Reģ. Nr.
40003085541

2.

Info Būve SIA,
Reģ. Nr.
40003582817

3.

Vima-1 SIA,
Reģ. Nr.
50003287531

Dārzkopības
biedrība
4. Tērvete,
Reģ.Nr.
40008066759
Apati Profi
SIA
5.
Reģ.Nr.
40003975965

bības
izbeigšanas
datums

21.07.
2016

13.01.
2017

27.01.
2015.

09.11.
2016

07.07.
2017

Pakalpojuma
nosaukums
Zemes noma un
izdevumu
kompensācija
“Lielupes iela
5”novērtēšana,
Kalnciema pag.
Soda nauda par
darbu izpildes
termiņa kavēšanu,
Lielplatones pag.
Zemes noma
“Vanzāres”,
Valgundes pag.

Koplietošanas
zemes noma,
Glūdas pag.

Nav datu par
sniegto
pakalpojumu
Kopā

Parāda
summa
EUR

mu
Summa
EUR

Parāda rašanās
laiks

450.60

360.48

31.12.2009.

21125.96

0.00

28.05.2013.

1.85

1.03

28.02.2014.

99.16

99.16

01.09.
2011

29.17

23.34

Pirms
2010.gada

21706.74

484.01

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23. §
Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 4.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Irina Dolgova, Aivars Geidāns), PRET – 1 (Kārlis
Rimša); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstus:
1.1. Centrālā administrācija;
1.2. Jelgavas novada būvvalde;
1.3. Jelgavas novada pašvaldības policija;
1.4. Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
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1.5. Jelgavas novada bāriņtiesa;
1.6. Jelgavas novada kultūras pārvalde;
1.7. Jelgavas novada īpašuma pārvalde;
1.8. Jelgavas novada labklājības pārvalde:
1.9. Jelgavas novada sociālais dienests;
1.10. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”;
1.11. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”;
1.12. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene”;
1.13. Jelgavas novada sporta centrs;
1.14. Jelgavas novada izglītības pārvalde;
1.15. Elejas vidusskola;
1.16. Kalnciema pagasta vidusskola;
1.17. Kalnciema vidusskola;
1.18. Līvbērzes pamatskola;
1.19. Vircavas vidusskola;
1.20. Aizupes pamatskola;
1.21. Sesavas pamatskola;
1.22. Šķibes pamatskola;
1.23. Staļģenes vidusskola;
1.24. Svētes pamatskola;
1.25. Vilces pamatskola;
1.26. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola;
1.27. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola;
1.28. Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola;
1.29. Lielplatones internātpamatskola;
1.30. Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”;
1.31. Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”;
1.32. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”;
1.33. Elejas pagasta pārvalde;
1.34. Glūdas pagasta pārvalde;
1.35. Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde;
1.36. Kalnciema pagasta pārvalde;
1.37. Lielplatones pagasta pārvalde;
1.38. Līvbērzes pagasta pārvalde;
1.39. Platones pagasta pārvalde;
1.40. Sesavas pagasta pārvalde;
1.41. Svētes pagasta pārvalde;
1.42. Valgundes pagasta pārvalde;
1.43. Vilces pagasta pārvalde;
1.44. Vircavas pagasta pārvalde;
1.45. Zaļenieku pagasta pārvalde;
1.46. No Jelgavas novada pašvaldības budžeta finansēto pedagogu amatu sarakstu;
1.47. No Jelgavas novada pašvaldības budžeta finansēto sporta pedagogu amatu sarakstu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 1.jūlija lēmuma “Par domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, deputātu un izpilddirektora darba samaksu” (protokols Nr.1, 8.§)
3.punktu, kurā noteikta Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalga.
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Personāla nodaļai.
24. §
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Par dzīvokļa īpašuma izbeigšanu (Ausekļa iela 42, Platones pag.)
(M.Jansons)
Lai atsavinātu kā vienotu īpašumu pašvaldībai piederošās 2562/3337 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 42, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
ar kadastra apzīmējumu 54700070154001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54700070154,
un dzīvokļa īpašumu Ausekļa ielā 42-4, ar kadastra numuru 54709000172, kas sastāv no
344/3337 domājamajām daļām no būves un zemes, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 7. pantu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Irina Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt dzīvojamajā mājā Ausekļa ielā 42, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas
novadā izveidoto dzīvokļa īpašumu ar kadastra Nr. 54709000172 Ausekļa iela
42-4, ar kopējo platību 34,4m2.
2. Dzēst Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Jelgavas novada pašvaldības īpašuma
tiesības uz dzīvokli Nr. 4, Ausekļa ielā 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā,
Jelgavas novadā.
3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.

25. §
Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas lietošanu (Sesavas pag.)
(M.Jansons)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
“Par autoceļiem” 7. panta ceturto daļu, Jelgavas novada pašvaldības nolikuma 54. punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Irina Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET
– nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Lai izbūvētu un uzņemtu pašvaldības bilancē publiskai lietošanai paredzētu
autobusu pieturvietu, gājēju celiņu un veloceliņu , veiktu ikdienas
uzturēšanas darbus Sesavas pagastā, kas atrodas valsts vietējā autoceļa ceļa
zemes nodalījuma joslā, slēgt sadarbības līgumu ar valsts akciju sabiedrību
“Latvijas Valsts ceļi” par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas daļas
nodošanu Jelgavas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā:
1.1. valsts vietējā autoceļa V1072 Platones stacija-Sesava-Lietuvas robeža
posmā no km 14,974 līdz km 15,450ceļa kreisajā pusē un posmā no km
15,096 līdz km 15,166 ceļa labajā pusē ceļa zemes nodalījuma joslā ( zemes
vienības kadastra apzīmējums 5474 005 0085) atbilstoši pievienotajai skicei;
2. Lai izbūvētu un uzņemtu pašvaldības bilancē publiskai lietošanai paredzētu
gājēju celiņu un veloceliņu, veiktu ikdienas uzturēšanas darbus Sesavas
pagastā , kas atrodas valsts reģionālā autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā,
slēgt sadarbības līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” par
valsts reģionālā autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas daļas nodošanu
Jelgavas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā:
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2.1.valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele-Bauska posmā no km 48,488 līdz
km 48,571 ceļa zemes nodalījuma joslā ( zemes vienības kadastra
apzīmējums 5474 005 0084) atbilstoši pievienotajai skicei.
Lēmumu nosūtīt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts ceļi”.

26. §
Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (Staļģene, Jaunsvirlaukas
pag.)
(M.Jansons)
Lai uzņemtu pašvaldības bilancē publiskai lietošanai paredzētu autobusu pieturvietu,
gājēju celiņu un veloceliņu, kas atrodas valsts autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslā
Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā un veiktu ikdienas uzturēšanas darbus, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par autoceļiem” 7.panta
ceturto daļu, Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2
“Jelgavas novada pašvaldības nolikums” 54.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte
Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” par valsts
autoceļu par gājēju celiņu un veloceliņu, un ceļa nodalījuma joslas uzturēšanu :
1.1. valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava-Staļģene-Code posmā no km 15,630
līdz km 16,437 ceļa kreisajā pusē un posmā no km 15,598 līdz km 15,778 ceļa
labajā pusē (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 010 0222) atbilstoši
1.pielikumam;
1.2. valsts vietējā autoceļa V1071 Mežciems-Staļģene-Stūrīši posma no km
14,342 līdz km 14,617 ceļa labajā pusē un posma no km 14,638 līdz km 15,215
ceļa kreisajā pusē (zemes vienību kadastra apzīmējumi 5456 010 0334 un 5456
010 0335) atbilstoši 1.pielikumam;
1.3. valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava-Staļģene-Code posmā no km 16,437
līdz km 16,713 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 010 0222) atbilstoši
2.pielikumam.
2. Lēmumu nosūtīt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts ceļi”.
27. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Straumes iela 1, Svētes pag.)
(M.Jansons)
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 5482 005 0514 Svētes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts, ka uz zemes
vienības atrodas dzīvojamā māja, saimniecības ēkas un garāžas, kuras atbilstoši likumam
“Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” ir nodotas
privatizācijai par pajām, kā arī daļa no šīs zemes vienības teritorijas ir nodota nomā
mazdārziņu uzturēšanai. Lai privatizētajām ēkām noteiktu apsaimniekošanai nepieciešamo
zemes platību ir nepieciešams veikt zemes vienības sadalīšanu.
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Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes
reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai
piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas
zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto, valstij un
pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”, zemes īpašuma
tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes
ierīcības projektu neizstrādā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, 15.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 11.pantu, Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 1., 5.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9., 8., 9., 14., 17.,
18., 19.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023. gadam,
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Jelgavas novada domes
2014.gada 26.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 4.§) „Par Jelgavas novada pašvaldības
Īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode,
Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību
Svētes pagastā, Jelgavas novadā 1,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 5482
005 0514 trīs zemes vienībās, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Projektēto zemes vienību 0,28 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.1) izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu Straumes iela 1, Svētes
pagasts, Jelgavas novads. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601).
3. Projektētajai apbūvētajai zemes vienībai 0,28 ha platībā un uz tās esošajai
dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 5482 005 0514 001 un tai funkcionāli
saistītajiem pagrabiem ar kadastra apzīmējumiem 5482 005 0514 002, 5482 005
0514 006, šķūņiem ar kadastra apzīmējumiem 5482 005 0514 003, 5482 005 0514
005, kūtīm ar kadastra apzīmējumu 5482 005 0514 004, 5482 005 0514 007
saglabāt esošo adresi: Straumes iela 1, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov., LV3028 (kods Adrešu klasifikatorā 104789413).
4. Projektēto apbūvētu zemes vienību 0,24 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.2)
izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Straumes iela 1A, Svētes
pagasts, Jelgavas novads. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - „vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” (NĪLM kods 0701).
5. Projektētajai apbūvētajai zemes vienībai 0,24 ha platībā un uz tās esošajai garāžai ar
kadastra apzīmējumu 5482 005 0514 008 piešķirt adresi Straumes iela 1A,
Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3028.
6. Projektēto zemes vienību 0,68 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.3) izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jēkabu lauks”, Svētes pagasts,
Jelgavas novads. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods
0101)
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
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9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.

28. §
Par zemes vienības sadalīšanu (pagasta zeme, 54820020520)
(M.Jansons)
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas novada KU”,
reģ.Nr.40003410894, juridiskā adrese Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.,
2017.gada 20.septembra iesniegumu, reģistrācijas Nr.JN/3-12.1/17/251 par adreses
piešķiršanu ēkai un izvērtējot pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 9,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5482 002 0520 situāciju dabā, konstatēts, ka uz zemes vienības daļas
atrodas artēziskā dziļurbuma aka, kas ar Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra
lēmumu “Par pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.13, 32.§) nodota
lietošanā/tiesiskajā valdījumā SIA “Glūdas komunālā saimniecība”. Lai sakārtotu īpašuma
tiesības un nodrošinātu SIA “Jelgavas novada KU” ēku uzturēšanai funkcionāli
nepieciešamo zemes platību, nepieciešama pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5482 002 0520, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, sadalīšana.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes
reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai
piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas
zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto, valstij un
pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”, zemes īpašuma
tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes
ierīcības projektu neizstrādā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 15.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantu, Zemes
ierīcība likuma Pārejas noteikumu 1., 5.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9., 8., 9., 14., 17., 18., 19.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14 ,,Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte
Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

3.

Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Svētes
pagastā, Jelgavas novadā 9,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002
0520 divās zemes vienībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
Projektēto apbūvēto zemes vienību 0,15 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.1)
izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu Armijas iela
2A, Svētes pagasts, Jelgavas novads. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - „ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve” (NĪLM kods 1201).
Projektētajai apbūvētajai zemes vienībai 0,15 ha platībā un uz tās esošajai ēkai
piešķirt adresi Armijas iela 2A, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008.
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4.

5.
6.
7.

Projektēto zemes vienību 9,45 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.2) izveidot
kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Lauciņi”, Svētes pagasts,
Jelgavas novads. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods
0101).
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.

29. §
Par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanas un
uzturēšanas funkcijas deleģēšanu
(M.Jansons)
Lai nodrošinātu :
1)
pašvaldības darbinieku tiešsaistes piekļuvi pašvaldības teritorijā veikto augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk-ADTI) datu reģistram ar iespēju lejuplādēt
reģistrētos darbus;
2)
ADTI bezmaksas publicēšanu un pārlūkošanu bez speciālās programmatūras
interneta vietnē,
3)
ADTI datu savietošanu ar citiem pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošiem datu slāņiem
(VZD kadastra karte, adrešu reģistrs,, LĢIA dažādu periodu ortofoto kartes, TAPIS
informācija, ZMNI meliorācijas kadastrs, LAD lauku bloki);
4)
attālumu un laukumu mērīšanu;
5)
automātisku atrašanās vietas noteikšanu (ģeolokāciju);
6)
iespēju pārlūkot ADTI datus mobilajās ierīcēs (viedtālruņos un planšetdatoros);
7)
pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomēšanu,
un efektīvāk veiktu ADTI datubāzes izveidošanu un uzturēšanu, pamatojoties uz
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta desmito daļu, 40.panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs
Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aija Tračuma, Irina Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Deleģēt privātpersonai ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu
pašvaldībai noteikto pārvaldes uzdevumu - Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes izveidošana un uzturēšana.
2. Privātpersonu pakalpojuma nodrošināšanai noteikt konkursa kārtībā.
30. §
Par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu
(M.Jansons)
Izskatot biedrības “LielBarons” valdes priekšsēdētājas Zandas Zariņas iesniegumu,
kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada 2.novembrī ar Nr. JNP/3-19.2/17/1581,
par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu adresē Lielvircavas iela 4A, Lielvircava,
Platones pag., Jelgavas nov., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumu
Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
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pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā"” 22.2.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs
Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aija Tračuma, Irina Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „LielBarons”, reģistrācijas Nr.40008173535, juridiskā adrese:
Lielplatones muiža, Lielplatone, Jelgavas novads, LV-3022, papildus ar 2014.gada 30.aprīļa
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu iznomātajai platībai nedzīvojamās telpas 38.7 m2 platībā,
kas atrodas Lielvircavas pamatskolā, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā. Telpu
izmantošanas mērķis: Lauku attīstības pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā projekta „19.gs. tērpu
retrospekcijas kolekcija” realizācija.
2. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot vienošanos par grozījumiem
2014.gada 30.aprīļa nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. PLA/5-34.3/14/8, atbilstoši šā
lēmuma 1.punktam.
31. §
Par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
(M.Jansons)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturtās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi
par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 2., 5. un 6.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2 “Jelgavas
novada pašvaldības nolikums” 11.5.apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte
Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā deleģēt:
Ziedoni Cauni – Jelgavas novada domes priekšsēdētāju
Valdi Buividaiti – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
Inesi Tarvidu – Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka p.i.
2. Apstiprināt Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs – Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs;
2.2.Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
2.2.1.Ziedonis Caune – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;
2.2.2.Dainis Liepiņš – Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs;
2.2.3.Aleksandrs Koržeņevskis – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales
reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris.
2.3.Komisijas locekļi:
2.3.1.Jurijs Strods – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
2.3.2.Guntars Akmentiņš – Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
2.3.3.Valdis Buividaitis – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
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2.3.4.Aivars Strods – Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
2.3.5.Artūrs Rožkovs – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona
brigādes Jelgavas daļas Kalnciema posteņa komandieris;
2.3.6.Roberts Fūrmanis – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales
reģionālā centra vadītājs;
2.3.7.Raimonds Karlsons – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;
2.3.8.Viktors Vanags – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības
policija” priekšnieks;
2.3.9.Arnis Joma – Ozolnieku novada pašvaldības policijas priekšnieks;
2.3.10.Inese Tarvida – Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka p.i.;
2.3.11.Māris Mielavs – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs;
2.3.12.Gints Reinsons – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centrs” vadītājs;
2.3.13.Jānis Vērzemnieks – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu
pārvalde” Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājs;
2.3.14.Aigars Grīnofs – akciju sabiedrības “Sadales tīkli” Dienvidu Ekspluatācijas daļas
Jelgavas nodaļas vadītājs.
2.3.15.Komisijas sekretāre – Linda Vēbere, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centrs” Administratīvās nodaļas vadītāja.
32. §
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-4, Sesavas pag.)
(D.Branta, A.Geidāns)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22. novembra
rīkojumu Nr. JNP/3-2/17/247 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par
nekustamo īpašumu “Zemgalieši”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par
nenotikušu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto
daļu, 32.panta otrās daļas 1. punktu, 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, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aija Tračuma, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – 1
(Irina Dolgova), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt, pārdodot atklātā
atkārtotā, trešajā, izsolē nekustamo īpašumu
“Zemgalieši”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 900 0174,
kas sastāv no dzīvokļa 23,9 m² platībā, kopīpašuma 246/4320 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049
001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049.
Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 80,00 EUR (astoņdesmit euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
33. §

Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-1, Sesavas pag.)
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(D.Branta, J.Razživins, A.Geidāns)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22. novembra
rīkojumu Nr. JNP/3-2/17/247 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par
nekustamo īpašumu “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par
nenotikušu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto
daļu, 32.panta otrās daļas 1. punktu, 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 –11 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša), PRET – 2 (Aivars Geidāns, Ralfs Nemiro);
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt, pārdodot atklātā atkārtotā, trešajā, izsolē nekustamo īpašumu
“Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 900 0214,
kas sastāv no dzīvokļa 65,7 m² platībā, kopīpašuma 657/4320 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049
001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049.
Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 200,- EUR (divi simti euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
34. §

Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas
pag.)
(D.Branta, R.Nemiro)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22. novembra
rīkojumu Nr. JNP/3-2/17/247 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par
nekustamā īpašuma “Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par
nenotikušu, uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto
daļu, 32.panta otrās daļas 1. punktu, 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 –12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons,
Aija Tračuma, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – 2 (Aivars Geidāns, Ralfs Nemiro);
ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot
atkārtotā, trešajā, atklātā izsolē nekustamo īpašumu
“Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 900 0210,
kas sastāv no nedzīvojamām telpām 94,1 m² platībā, kopīpašuma 941/4320
domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5474 006 0049 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049.
Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 280,- EUR (divi simti astoņdesmit euro).
46

3.
4.

Apstiprināt izsoles noteikumus.
Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
35. §

Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Klieņi-2, Sesavas pag.)
(D.Branta)
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017. gada 22. novembra
rīkojumu Nr. JNP/3-2/17/247 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” ar kuru izsole par
nekustamā īpašuma “Klieņi”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par
nenotikušu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto
daļu, 32.panta otrās daļas 1. punktu, 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, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša, Aivars Geidāns, Ralfs Nemiro), PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt, pārdodot atkārtotā, trešajā, atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Klieņi”2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 5474 900 0209, kas sastāv no
dzīvokļa 33,5 m² platībā, kopīpašuma 335/1850 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0038 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0038.
Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 160,- EUR (viens simts sešdesmit euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

Sēdes vadītāja I.Vītola aicina klātesošos, izņemot domes deputātus, ziņotāju un protokolisti,
atstāt telpas, jo tiks izskatīti SLĒGTIE jautājumi, nosakot slepeno cenu.
36. §
Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli (Sūnāji, Sesavas
pag.)
(D.Branta, A.Tračuma, I.Dolgova, K.Rimša, M.Jansons)
SLĒGTAIS JAUTĀJUMS
Deputāte A.Tračuma nosauc cenu ***.
Sēdes vadītāja I.Vītola informē par deputātes I.Dolgovas iesniegto priekšlikumu “Izslēgt šo
gabalu no izsoles” un aicina deputātus par to balsot.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –2 (Irina Dolgova, Aivars Geidāns,), PRET
– 12 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode,
Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša, Ralfs
Nemiro); ATTURAS – nav, nolemj:
Noraidīt deputātes I.Dolgovas priekšlikumu.
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Sēdes vadītāja I.Vītola aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar nosaukto
slepeno cenu.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22. Novembra
rīkojumu Nr. JNP/3-2/17/247 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par
nekustamo īpašumu “Sūnāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par
nenotikušu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto
daļu, 32.panta trešo daļu, 33. panta pirmo daļu, 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, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks, Modris
Jansons, Aija Tračuma, Kārlis Rimša, Aivars Geidāns, Ralfs Nemiro), PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1.

2.
3.
4.

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 kadastra apzīmējumu 5474 007 0276, pārdodot to atklātā atkārtotā
izsolē ar lejupejošu soli. Izsoles sākumcena 1080,- EUR (viens tūkstotis
astoņdesmit euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Noteikt slepeno cenu (slepenā cena slēgtā aploksnē pievienota pielikumā).
Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
37. §

Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli (Līvu ferma, Sesavas
pag.)
(D.Branta, A.Tračuma, I.Dolgova, R.Nemiro, M.Jansons)
SLĒGTAIS JAUTĀJUMS
Deputāts M.Jansons nosauc cenu ***.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22. novembra
rīkojumu Nr. JNP/3-2/17/247 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par
nekustamā īpašuma “Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par
nenotikušu, jo nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks, saskaņā uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 32.panta trešo daļu, 33.
panta pirmo daļu, 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 –14 (Ilze Vītola, Inta Savicka, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs
Briedis, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Juris Lavenieks (nobalso vārdiski), Modris Jansons,
Aija Tračuma, Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Aivars Geidāns, Ralfs Nemiro), PRET – nav;
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
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2.
3.
4.
5.

platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 011 0060, pārdodot to atklātā atkārtotā
izsolē ar lejupejošu soli.
Izsoles sākumcena 1960,- EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Noteikt slepeno cenu (slepenā cena slēgtā aploksnē pievienota pielikumā).
Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

Sēde slēgta plkst. 19:35
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītāji,
Domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Domes priekšsēdētāja vietn.

Ilze Vītola

Protokoliste

Inta Skvirecka
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