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JELGAVAS NOVADA DOME

2017.gada 30.augustā

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 13
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00. Tiek veikts sēdes audioieraksts.
DARBA KĀRTĪBĀ
1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ievu iela 4-17, Dzirnieki;
2.Lielupes63-6, Kalnciems; 3.Skolas1-3, Eleja; 4.Bauskas5-34, Eleja; 5.Loka9-14, Kārniņi;
6.Slimnīcas3-1, Kalnciems)
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 11-1, Sesavas pag.; 2.Parka24-17,
Eleja; 3.Bauskas7-33, Eleja; 4.Jaunā Zizma5-3, Elejas pag.; 5.Skolas 2-3, Vilce)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Pērles-7, Svētes pag.; 2.Dzelzceļa ēka4-8,
Glūdas pag.; 3.Centra 35-5, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības12-8, Kalnciems; 5.Draudzības6-36,
Kalnciems; 6.Draudzības6-93, Kalnciems)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Kveldes iela 25-4, Platone; 2.Pūpolu6-1, Kārniņi)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Avēni-1, Zaļenieku pag.; 2.Ķīves skola3, Vilces
pag.; 3.Ķīves skola2, Vilces pag.)
6. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā (protokols Nr.12,3.§
3.18.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
7. Par dzīvokļa pieņemšanu dāvinājumā (Straumes iela 6-7, Svētes pag.)
8. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Parka iela 4-11, Eleja)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaitas, Vircavas pagasts)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Smiltnieku mežs, Valgundes pag.; 2.Mežiņš,
Valgundes pag.; 3.Tirgus2, Kalnciems)
11. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. 1.masīvs 97, Kalnciems;
2.Ziedkalnes43, Vilces pag.)
12. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazgladiolas, Līvbērzes pag.;
2.Lieltetes, Glūdas pag.; 3.Stirnas, Glūdas pag.; 4.Pļavas, Glūdas pag.; 5.Ūdeļu8, Glūdas pag.;
6.Saknes, Glūdas pag.; 7.Jenoti, Glūdas pag.; 8.Vilki, Glūdas pag.; 9.Stumbri, Glūdas pag.)
13. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Viršu iela 19, Tīreļi; 2.1.masīvs74,
Kalnciems; 3.1.masīvs17, Kalnciems)
14. Par zemes vienības sadalīšanu (1.Straumes iela 7A un 7B, Jēkabnieki, Svētes pag.; 2.Platones
4A, Vircavas pag.)
15. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumā "Par zemes vienības
sadalīšanu"

16. Par lēmumu atcelšanu (Alejas iela 4-4, Lielplatones pag.)
17. Lēmums par grozījumiem Budžeta komisijas nolikumā
18. Par Deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu
19. Par grozījumiem Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
20. Par grozījumiem SIA „East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes
rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā
21. Par grozījumiem Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
sastāvā
22. Par grozījumiem pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā
23. Par grozījumiem Vides komisijas sastāvā
24. Par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
25. Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 ”Grozījumi 2016.gada 25.maija
Saistošajos noteikumos Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē"” izdošanu
26. Par Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.6 ”Grozījumi
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 ”Par Jelgavas novada simboliku””
precizēšanu
27. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības
infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai

attīstībai

nepieciešamās

28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Radošuma meka”
29. Par Labklājības pārvaldes struktūrvienības izveidošanu
30. Par konkursa “Atraktīvākais seniors un atraktīvākā seniore Jelgavas novadā 2017”
nolikuma apstiprināšanu
31. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
32. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības
izglītības iestādēs
33. Par Stipendiju piešķiršanas kārtības apstiprināšanu Zaļenieku KAV
34. Par nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā termiņa grozīšanu (Lielsvētes iela 12,
Svētes pag.)
35. Par domes lēmuma projektu - Par Aivara Brikmaņa iecelšanu Zaļenieku pagasta pārvaldes
vadītāja amatā

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
36. Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem
37. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 12a-73, Kalnciems)
38. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu ( Draudzības iela 8-39, Kalnciems)

39. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
Sēdi vadaJelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

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

- nepiedalās (komandējumā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (darba dēļ)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās (ar 4.jautājuma izskatīšanu)
- piedalās
- piedalās
- piedalās

-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Ivars Romānovs, Valdis
Buividaitis, Vaiva Laimīte, Dace Kaņepone, Ieva Lazdiņa, Līga Lonerte, Sandra Kalvāne,
Karīna Voitkāne, Olga Rudaka, Inita Babrāne, Sanita Bethere, Andris Ziemelis, Inese
Tarvida, Modris Žeivots, Enija Kreicberga-Kapša, Alise Ozoliņa, Ginta Avotiņa, Vladislavs
Beitāns, Aivars Kokins, Vineta Ģenderte, Zane Sondore, Kristīne Beitāne, Linda Ozola,
Dace Gražule, Aija Udalova, Silvija Zīberte, Anda Duge, Maija Lasmane, Iveta Strēlniece,
Līga Rozenbaha, Staņislavs Matuss, Edgars Grīnofs, Vladislavs Pogožeļskis, Ruta Medne,
Aivars Brikmanis, Rita Borščevska
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” juristi:
Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris
-uzaicinātais:
Juris Beikmanis
Sēdes vadītājs Z.Caune informē deputātus par četriem lēmumprojektiem papildus darba
kārtībā, aicina deputātus balsot par to iekļaušanu šīs sēdes darba kārtībā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina
Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt izsludināto darba kārtību ar četriem papildus izskatāmiem jautājumiem.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina izpilddirektoru I.Romānovu ziņot par pašvaldības darbu.
ZIŅO: izpilddirektors I.Romānovs par ziņojumā iekļauto - būtiskākajām pašvaldības
darbības aktualitātēm, īpašu uzmanību pievēršot izglītības iestāžu gatavībai jaunajam
mācību gadam; par paveikto pašvaldības nolikuma sagatavošanā; informācija par NĪN
prognozi 2018.gadam; skaidrojums par situāciju Jelgavas novadā, saistībā ar NĪN atlaides
piešķiršanu par vienīgo mājokli tur deklarētajam īpašniekam; par kārtību, kādā tiek veikta
būvju izmantošanas veida maiņa un kārtību, kādā tiek veikta vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju konstatācija un seku novēršana; Finanšu nodaļas vadītājas
sagatavotā indikatīvā informācija saistībā ar valdības un Saeimas lēmumu palielināt
minimālo mēneša darba algu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likmes daļu, ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem atlīdzībai 2018.gadā un
informācija par aktuālākajiem pasākumiem septembrī.
(Ziņojums protokola pielikumā)
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JAUTĀ: Sēdes vadītājs Z.Caune, vai deputātiem ir jautājumi izpilddirektoram par
ziņojumu?
JAUTĀ: deputāts R.Nemiro par iespēju piešķirt NĪN atvieglojumus trūcīgām un
maznodrošinātām personām.
ATBILD: Finanšu nodaļas vadītāja S.Kalvāne, ka NĪN atvieglojumi 1. un 2.grupas
invalīdiem un trūcīgām personām tiek piemēroti jau ilgus gadus.
JAUTĀ: deputāts R.Nemiro par iedzīvotājas V.R. lietas virzību.
ATBILD: izpilddirektors I.Romānovs, ka pašvaldības pieņemtais lēmums ir spēkā (tas ir
ticis apstrīdēts, izgājis tiesas instances un ir palicis spēkā). Būve ir jānojauc.
Papildus jautājumu nav.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina pāriet pie sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas.
1. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ievu iela 4-17, Dzirnieki;
2.Lielupes63-6, Kalnciems; 3.Skolas1-3, Eleja; 4.Bauskas5-34, Eleja; 5.Loka9-14, Kārniņi;
6.Slimnīcas3-1, Kalnciems)

(A.Tračuma)
1.1.
Izskatot D.S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada
11.jūlijā ar Nr.JNP/3-19.1/17/674-S, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
dzīvokli Ievu iela 4-17, Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis Ievu ielā 4-17, Dzirniekos,
Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 34,2 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts D.S.;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina
Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Ievu ielā 4-17, Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 34,2 m² un kopīpašuma 342/14236 domājamās daļas no dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5456 008 0121 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
5456 008 0121).
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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1.2.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja I.R. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2017.gada 17.jūlijā ar Nr.KAL/3-19.1/17/686-R ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielupes ielā 63-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.6, Lielupes ielā
63, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 46,2m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts I.R., viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Uz iesnieguma iesniegšanas dienu dzīvoklī nav deklarētas citas
personas.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris
Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.6, Lielupes iela 63, Kalnciemā, Kalnciema
pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 46,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010040001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
54110010040001, ar platību 2394m², 4620/34520 kopīpašuma domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.6, Lielupes iela 63, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 46,2m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010040001 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010040, ar platību 2394m², 4620/34520
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.
1.3.
Izskatot V.A. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2017.gada 7. augustā
ar Nr. ELE/3-19.1/17/755 –A par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Skolas iela 1-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Skolas ielā 1-3, Elejā,
Elejas pagastā , Jelgavas novadā 27,8 m² platībā;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts V.A.;
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 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 –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina
Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
dzīvokli Skolas iela 1-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā 27,8 m² platībā,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0218 001) un
zemes (kadastra apzīmējums 5448 006 0218) 278/16278 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Skolas iela 1-3, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā 27,8 m² platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5448 006 0218 001) un zemes (kadastra apzīmējums 5448 006 0218)
278/16278 domājamās daļas.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
1.4.
Izskatot M.Z. iesniegumu, kas reģistrēts Elejas pagasta pārvaldē 2017.gada 7. augustā
ar Nr. ELE/3-19.1/17/754 –Z par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Bauskas iela 5-34, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Bauskas ielā 5-34,
Elejā, Elejas pagastā , Jelgavas novadā 41,4 m² platībā;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts M.Z.;
3) 2017. gada 7. augustā Jelgavas novada pašvaldības bāriņtiesā noslēgta vienošanās
(reģ.Nr.100) ar īrnieces ģimenes locekli A.Z. par dzīvokļa atsavināšanas kārtību.
4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, 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 –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina
Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
dzīvokli Bauskas iela 5-34, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā 41,4 m² platībā,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0274 001)
414/17456 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Bauskas iela 5-34, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā 41,4 m² platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5448 006 0274 001) 414/17456 domājamās daļas.
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Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
3.

1.5.
Izskatot J.D. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada
22.jūnijā ar Nr.JNP/3-19.1/17/624-D, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Loka iela 9-14, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Loka iela 9-14,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā ar kopējo platību 53,8 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts J.D.;
3) 2017.gada 16.martā noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp īrnieku un viņa
ģimenes locekļiem par to, ka par dzīvokļa īpašnieku kļūs J.D.;
4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina
Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Loka iela 9-14, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov., ar kopējo platību 53,8 m² un kopīpašuma 538/14776 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0078 001) un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 5456 001 0078).
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Loka iela 9-14, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 53,8 m² un kopīpašuma 538/14776 domājamās daļas no dzīvojamās mājas
(kadastra apzīmējums 5456 001 0078 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
5456 001 0078).
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
1.6.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja A.K. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2017.gada 14.augustā ar Nr.KAL/3-19.1/17/779-K ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Slimnīcas iela 3-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, konstatēts:
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1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis Nr.1, Slimnīcas ielā 3,
Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 42,7m², īpašuma tiesības
2016.gada 14.janvārī reģistrētas Kalnciema pagasta zemesgrāmatā nodalījumā
Nr.100000499709 1;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A.K., viņš ir izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Uz iesnieguma iesniegšanas dienu dzīvoklī nav deklarētas citas
personas.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris
Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.1, Slimnīcas ielā 3, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo
platību 42,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010015001 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010015, ar platību 1864m², 427/3575
kopīpašuma domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.

2. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 11-1, Sesavas pag.; 2.Parka24-17,
Eleja; 3.Bauskas7-33, Eleja; 4.Jaunā Zizma5-3, Elejas pag.; 5.Skolas 2-3, Vilce)

(A.Tračuma)
2.1.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m² platībā, kopīpašuma 465/2300
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 20. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 1.9.p. ), likuma "Par
pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Skolas ielā 11-1,Sesavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 46,5 m² un kopīpašuma 465/2300 domājamās
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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 11-1, Sesavā, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 46,5 m² un kopīpašuma 465/2300
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.
2.2.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma Parka iela 24-17, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 33,2 m² platībā, kopīpašuma 332/9302
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2017.gada 20. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 1.2.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 –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Parka ielā 24-17, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 33,2 m² un kopīpašuma 332/9301 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 .
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Parka ielā 24-17, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 33,2 m² un kopīpašuma 332/9301 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0428 .
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2.3.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma Bauskas iela 7-33, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m² platībā, kopīpašuma 418/17471
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 002
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz Jelgavas novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 20. jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr.10, 1.1.p. ), likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
1 (Irina Dolgova), nolemj:
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1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Bauskas ielā 7-33, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 41,8 m² un kopīpašuma 418/17471
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0274
002) .
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Bauskas ielā 7-33, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 41,8 m² un kopīpašuma 418/17471
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5448 006 0274
002) .
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2.4.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz Jelgavas novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 20. jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr.10, 4.§1.p. ), likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kopējo platību 47,8 m² un kopīpašuma 478/3567 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006 .
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 47,8 m² un kopīpašuma 478/3567 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006 .
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2.5.
Izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma Skolas iela 2-3, Vilce, Vilces
pag., Jelgavas nov., ar kadastra Nr. 54909000165, kas sastāv no dzīvokļa 38,9 m² platībā,
kopīpašuma 391/2216 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
5490 003 0260 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260 (2011.gada
2.novembrī reģistrēts Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.418 3), nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2017.gada 20. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 1.11.),
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 –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
10

Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Skolas iela 2-3, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5490 900 0165, kas sastāv no
dzīvokļa 38,9 m² platībā, kopīpašuma 391/2216 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260 001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0260.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.

3. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Pērles-7, Svētes pag.; 2.Dzelzceļa ēka48, Glūdas pag.; 3.Centra 35-5, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības12-8, Kalnciems;
5.Draudzības6-36, Kalnciems; 6.Draudzības6-93, Kalnciems)
(A.Tračuma)
3.1.
Izskatot Svētes pagasta iedzīvotājas L.K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā 2016.gada 25.janvārī ar Nr. JNP/3-19.1/16/237-K, par pašvaldībai piederošā
dzīvokļa īpašuma “Pērles”-7, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada
27.jūlija Jelgavas novada pašvaldībā reģistrēto iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.2/17/1075-K par
piekrišanu iegādāties šo nekustamo īpašumu par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo
daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada 22.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 16.§) „Par
nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.5,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis,
Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.K. par nosacīto cenu – 500,- EUR (pieci simti euro, 00
centi) dzīvokli 42,7 m2 platībā, “Pērles”-7, Svētes pagasts, Jelgavas novads,
kadastra Nr.5482 900 0164, un kopīpašuma 427/3986 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5482 004 0503 001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 004 0503.
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 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.2.
Izskatot Glūdas pagasta iedzīvotājas A.P. 2017.gada 4.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts
Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/17/378-P, par pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma ar adresi: “Dzelzceļa ēka 4”-8, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un
2017.gada 27.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.GLU/3-19.1/17/745-P ar piekrišanu
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iegādāties šo nekustamo īpašumu par Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas
novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6, 11.§, 11.1.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.5, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot A.P. par nosacīto cenu 1200,- EUR (viens tūkstotis divi simti euro)
dzīvokļa īpašumu ar kadastra Nr.5452 900 0416, adrese: “Dzelzceļa ēka 4”-8, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 42,2 m2 platībā un kopīpašuma 422/3598
domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5452
005 0001 004) un funkcionāli saistītā objekta - šķūņa (kadastra apzīmējums 5452
005 0001 005).
3.3.
Izskatot Dz.L.Č., deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, 2016.gada 8.decembra
iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. ZAL/3-19.1/16/1596-Č, par Jelgavas novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa 41,3 m² platībā Centra ielā 35-5, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā
atsavināšanu un 2017.gada 1.augustā Zaļenieku pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar
Nr. ZAL/3-19.1/17/735-Č 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 28.decembra lēmumu
(protokols Nr.19,1.§1.2.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.5, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot Dz.L.Č., personas kods ***, par nosacīto cenu – 1300,00 EUR
(viens tūkstotis trīs simti euro) dzīvokli 41,3 m2 platībā un kopīpašuma 413/3460
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0177 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0177 002, 5496 004 0177 003, 5496 004
0177 004, adrese: Centra ielā 35-5, 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 2 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.

3.4.
Izskatot L.M. pilnvarotās personas L.B. 2016.gada 16.decembra iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.1/16/1641-M, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 33,6m² platībā Draudzības ielā 12-8, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
un 2017.gada 1.augustā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/17/1099-M par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Jelgavas novada Pašvaldības
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mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta
trešo daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu
(protokols Nr.19, 40.§ 1.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2017.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.M. par nosacīto cenu – 2300EUR (divi tūkstoši trīs simti
euro), dzīvokli 33,6 m² platībā un kopīpašuma 336/68712 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 54110010011001, būves ar kadastra apzīmējumu
54110010011002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010011, kas atrodas
Draudzības ielā 12-8, 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 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.5.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas S.Š. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2017.gada 27.janvārī ar Nr.KAL/3-19.1/17/109-Š, par Jelgavas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.36, Draudzības ielā 6, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 9.augusta V.Š. iesniegumu
ar Nr. JNP/3-19.2/17/1162-Š 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 22.februāra lēmumu
(protokols Nr.3, 1.§) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada
6.jūlija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot V.Š. par nosacīto cenu –2900EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro), dzīvokli 61,6m² platībā un kopīpašuma 616/55152 domājamajām daļām no būves ar
kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010008, kas
atrodas Draudzības ielā 6-36, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
3.6.
Izskatot S.T. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē 2016.gada
29.decembrī ar Nr.KAL/3-19.1/16/1689-T, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša
dzīvokļa 57,0m² platībā Draudzības ielā 6-93, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atsavināšanu,
un 2017.gada 15.augustā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. KAL/319.2/17/1188-T 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 31.janvāra lēmumu
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(protokols Nr.2,2.§2.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas
novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada
6.jūlija lēmumu( protokols Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot S.T., par nosacīto cenu – 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti
euro) dzīvokli 57,0 m² platībā un kopīpašuma 570/55152 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
54110010008, kas atrodas Draudzības ielā 6-93, 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.
4. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Kveldes iela 25-4, Platone; 2.Pūpolu6-1, Kārniņi)
(A.Tračuma)
4.1.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Kveldes ielā 25-4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54709000219, kas sastāv no dzīvokļa 26,7m2 platībā un kopīpašuma
267/1176 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700030320001, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030320002, būves ar kadastra
apzīmējumu 54700030320003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54700030320, (25.11.2013
reģistrēts Platones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.346 4) nepieciešamību pašvaldību
funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada
26.aprīļa lēmumu ( protokols Nr. 6 7.§) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 6.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas
2017.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.4, 1.§1.), 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 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis), PRET –
nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Kveldes ielā 25-4, Platone,
Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54709000219, kas sastāv no
dzīvokļa 26,7m2 platībā un kopīpašuma 267/1176 domājamām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 54700030320001, būves ar kadastra apzīmējumu
54700030320002, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030320003 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 54700030320.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 300 EUR (trīs simti euro).
3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kveldes ielā 25-4, Platone, Platones pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54709000219, izsoles noteikumus.
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4. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma Pūpolu iela 6-1 ar kadastra Nr.5456 900 0449,
Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 47,2 m² platībā,
kopīpašuma 472/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5456 001 0091 001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5456 001
0091 un 5456 001 0095, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta
pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols
Nr.9, 10.§) “Par īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada
domes 2017.gada 22.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 3.§) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.5, 1.§), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis), PRET – nav; ATTURAS – 1
(Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Pūpolu iela 6-1, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5456 900 0449, kas sastāv
no dzīvokļa 47,2 m² platībā, kopīpašuma 472/3426 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0091 001 un
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5456 001 0091 un 5456 001 0095.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 700,- EUR (septiņi simti euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pūpolu iela 6-1, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pagasts
(kadastra Nr.5456 900 0449) izsoles noteikumus.
4. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
5. §
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Avēni-1, Zaļenieku pag.; 2.Ķīves skola3, Vilces
pag.; 3.Ķīves skola2, Vilces pag.)

(A.Tračuma)
5.1.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 21.jūlija rīkojumu
Nr. JNP/3-2/17/146 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma
„Avēni”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0253, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, trešā izsole
uzskatāma par nenotikušu, jo nebija reģistrējies neviens dalībnieks, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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 dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis,
Oskars Cīrulis), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Avēni”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0253, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m², kopīpašuma 426/1690
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domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
5496 004 0107 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0107, pārdodot to
atkārtotā atklātā, ceturtajā, izsolē ar lejupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avēni”-1 ar kadastra Nr.5496 900 0253 izsoles
noteikumus.
3. Noteikt slepeno cenu.
4. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
5.2.
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, 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 vietnieces I.Vītolas 2017.gada 16.augusta rīkojumu Nr.JNP/3-2/17/166 “Par
izsoles rezultātu apstiprināšanu”, Jelgavas novada Pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 10.augusta lēmumu (protokols Nr.11 , 4.2.), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irina
Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, otrajā, 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 480,- EUR (četri simti astoņdesmit
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.
5.3.
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
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, Jelgavas novada
domes 2016.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.18, 2.§.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces I.Vītolas 2017.gada
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16.augusta rīkojumu Nr.JNP/3-2/17/166 “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 10.augusta lēmumu (protokols Nr.11, 4.1.p.) Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis), PRET – nav; ATTURAS – 1
(Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, otrajā, 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.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 560,- EUR (pieci simti sešdesmit
euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķīves skola”-2, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5490 900 0205 izsoles noteikumus.
4. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
6. §
Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā (protokols
Nr.12,3.§ 3.18.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
(A.Tračuma, I.Dolgova, V.Laimīte, Dz.Lagzdiņš)
Izskatot K.D. 2017.gada 2.augusta iesniegumu, kas saņemts Lielplatones pagasta
pārvaldē ar reģ. Nr. LIE/3-19.1/17/737-D, par apmaksas termiņa maiņu izpērkamajam
dzīvoklim Alejas ielā 15-3, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, no sešiem mēnešiem uz
četriem gadiem, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, otro daļu, Administratīvā procesa likuma 145.panta otrās daļas 2.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā „Par
dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.12,3.§3.18.p), izsakot lemjošās daļas
2.2.punktu šādā redakcijā: “Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās
kā ikmēneša maksājumu 4 gadu laikā no Vienošanās par grozījumiem 2016.gada
7.septembra Nekustamā īpašuma pārdevuma pirkuma līgumā Nr.JNP/5-34.9/16/239
noslēgšanas brīža.”
7. §
Par dzīvokļa pieņemšanu dāvinājumā (Straumes iela 6-7, Svētes pag.)
(A.Tračuma, I.Dolgova, A.Jēgeris)
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Izskatot J.M. iesniegumu, kas 2016.gada 27.decembrī reģistrēts ar Nr.JNPIP/310/16/73-M, un iesniegumu, kas 2017.gada 15.jūnijā reģistrēts ar Nr.JAU/3-19.1/17/600-M,
ar ierosinājumu pieņemt dāvinājumā viņam piederošu dzīvokli Straumes ielā 6-7 (iepriekšējā
adrese “Salnāji”-7), Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, un izvērtējot pašvaldības
rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1) Dzīvoklis Straumes iela 6-7, Jēkabnieki, Svētes pagasts, Jelgavas novads, telpu
grupas kadastra apzīmējumu 5482 005 0100 001 007, platība 47,5 m2, nav
reģistrēts zemesgrāmatā.
2) Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 5482 005 0100 001
atrodas Jēkabnieku ciema teritorijā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5482 005 0100, platība 0,392 ha. Mājā ir visas komunikācijas.
3) J.M. piedāvā Jelgavas novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumā dzīvokli kā
atlīdzību par sociālās aprūpes pakalpojumu Jelgavas novada Elejas sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrā.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā
noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas
2017.gada 12.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 7.§, 1.p.), Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 21.februāra lēmumu (prot.Nr.1, 2§, 9.p.) un
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 17.maija
lēmumu ( prot.Nr.4, 2§, 2.p.), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis,
Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pieņemt no J.M. dāvinājumā - dzīvokli ar adresi Straumes ielā 6-7, Jēkabniekos,
Svētes pagastā, Jelgavas novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 5482 005
0100 001 007, kā daļēju atlīdzību par sociālās aprūpes pakalpojumu Jelgavas
novada Elejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā.
2. Uzdot Īpašuma pārvaldei organizēt dzīvokļa reģistrāciju zemesgrāmatā uz J.M.
vārda, dzīvokļa īpašuma dāvinājuma līguma noslēgšanu un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
8. §
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Parka iela 4-11, Eleja)
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 4. panta pirmo daļu un izvērtējot zemesgrāmatā reģistrēta īpašuma Parka iela 4-11,
Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 91,2 m² platībā, kopīpašuma
847/13930 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006
0429 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0429 (01.09.2011.reģistrēts
Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.257 11)
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz Jelgavas novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 10. augusta lēmumu (protokols Nr.
11), 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
18

dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Parka ielā 4-11, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā.
9. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaitas, Vircavas pagasts)
(A.Tračuma)
Izskatot G.P. 2016.gada 26.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā Nr.JNP/3-19.1/16/718-P, par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Gaitas”,, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 28.jūlijā iesniegto
piekrišanu (reģ.Nr. JNP/3-19.1/17/723-P) iegādāties šo zemes vienību, kas 2017.gada
15.februārī reģistrēta Vircavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000564306.
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 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada 29.marta lēmumu
(protokols Nr.5, 6.§6.2.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas
2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins,
Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot G.P., personas kods ***, par nosacīto cenu – 3300 EUR (trīs
tūkstoši trīs simti euro), nekustamā īpašuma “Gaitas” sastāvā esošo apbūvēto
zemes vienību 1,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0246, kas
atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu nekustamā īpašuma pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. pirmo iemaksu 10 % apmērā no nosacītās cenas pircējs samaksā divu
nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļas kā
ikmēneša maksājumu piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
10. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Smiltnieku mežs, Valgundes pag.;
2.Mežiņš, Valgundes pag.; 3.Tirgus2, Kalnciems)
(A.Tračuma)
10.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Smiltnieku mežs” ar kadastra Nr.5486 010 0083,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no meža zemes vienības 20,38 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5486 010 0454 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 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par
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īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada domes 2017.gada
26.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 5.§) “Par nekustamā īpašuma nodošanu
atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Geidāns, Aivars Naglis),
PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro); ATTURAS – nav, Irina Dolgova
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Smiltnieku mežs”, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5486 010 0083, kas sastāv no meža zemes
vienības 20,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0454, pārdodot to
atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 110 000,- EUR (viens simts desmit tūkstoši
euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Smiltnieku mežs” ar kadastra Nr.5486 010
0454 izsoles noteikumus.
3. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
10.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Mežiņš” ar kadastra Nr.5486 002 0414, Valgundes
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes vienības 16,46 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5486 002 0414 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 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par
īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada domes 2017.gada
26.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 5.§) “Par nekustamā īpašuma nodošanu
atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Geidāns, Aivars Naglis),
PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro); ATTURAS – nav, Irina Dolgova
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mežiņš”, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5486 002 0414, kas sastāv no neapbūvētas meža
zemes vienības 16,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 002 0414,
pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles sākumcena 200 000,- EUR (divi simti
tūkstoši euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežiņš” ar kadastra Nr.5486 002 0414
izsoles noteikumus.
3. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
10.3.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Tirgus iela 2” ar kadastra Nr. 54110010133
Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0.0514ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010185 un būves ar kadastra apzīmējumu
54110010133001, ar kopējo platību 120,30m2 (reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Kalnciema pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000540939) nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
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2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 21.februāra
lēmumu (protokols Nr.1), Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada domes 2017.gada
29.marta lēmumu (protokols Nr. 5 9.§ ) „Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai
izsolē”, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu ( protokols Nr. 9 10.§ ) „Par
īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības masku” Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Geidāns, Aivars Naglis),
PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro); ATTURAS – nav, Irina Dolgova
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Tirgus iela 2”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54110010133, kas sastāv no zemes vienības
0.0514ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010185 un būves ar kadastra
apzīmējumu 54110010133001, ar kopējo platību 120,30m2 , pārdodot to atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 1000EUR (viens tūkstotis
euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Tirgus iela 2” ar kadastra Nr. 54110010133 izsoles
noteikumus.
3. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
11. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. 1.masīvs 97,
Kalnciems; 2.Ziedkalnes43, Vilces pag.)
(A.Tračuma)
11.1.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas T.K.
iesniegumu, kas reģistrēts
Kalnciema pagasta pārvaldē 2017.gada 25.jūlijā ar Nr.KAL/3-19.1/17/707-K, ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „1.masīvs 97”, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 54310020245), konstatēts:
1. Ar 2007.gada 26.februāra Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu „Par
lietošanas tiesību pārtraukšanu” (protokols Nr.2.7.§) T.K., izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,07 ha platībā, kadastra apzīmējums
54310020245.
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro un ceturto daļu, pēc zemes lietošanas
tiesību izbeigšanas 2007.gada 2.aprīlī ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums
Nr.52, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020245 nomu.
3. Ar 2008.gada 29.septembra Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu „Par
lauku apvidus zemes piekritību Kalnciema pašvaldībai un lauku apvidus zemes
nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.11 29.§) zemes vienība 0,07ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54310020245 piekrīt pašvaldībai.
4. Nekustamais īpašums “1.masīvs 97” kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54310020245, nav kadastrāli uzmērīts, nav reģistrēts zemesgrāmatā.
5. 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
21

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
44.panta septīto daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta”11.7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1. 6 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda zemes
vienību „1.masīvs 97” ar kadastra apzīmējumu 54310020245.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu T.K. zemes vienību „1.masīvs 97”, 0,07ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54310020245.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
11.2.
Izskatot J.G. iesniegumu (reģistrēts Vilces pagasta pārvaldē 2017.gada 10. augustā
(Nr.VIL/3-19.1/17/774-G) ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes vienību
Ziedkalnes iela 43, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 5490 001 0135), konstatēts:
1. Ar Vilces pagasta Tautas deputātu padomes 20.Sasaukuma 10.sesijas 1992. gada 28.
februāra lēmumu “Par zemes piešķiršanu lietošanā” apbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0135 ir piešķirta pastāvīgā lietošanā Jonasam
Galkum.
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.apakšpunktu
J.G. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un saskaņā ar Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25. panta otro un otro prim daļu, pēc zemes lietošanas tiesību izbeigšanas ir
noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums starp Jelgavas novada pašvaldību un
J.G. par zemes vienības 0,6497 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135
nomu.
3. Ar 2008.gada 11.septembra Jelgavas rajona Vilces pagasta padomes lēmumu „Par
Vilces pagasta pašvaldības lietošanā esošās un zemesgrāmatā neierakstītās zemes
izvērtēšanu” (protokols Nr.8 8.§) zemes vienība 0,6497 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5490 001 0135 piekrīt pašvaldībai.
4. 2007. gada 16. oktobrī Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vilces pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0040 0707 reģistrēts būvju nekustamais
īpašums ( kadastra Nr. 5490 501 0135) ”Ezernieki”, Ziedkalnē, Vilces pagastā, kas
sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135 001 un
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135 003. Būves atrodas uz pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības 0,6497 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001
0135.
5. 2016. gada 14. jūlijā ar Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes lēmumu Nr.
JNPIP/6-4/16/152 mainīta apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490
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6.

7.
8.
9.

001 0135 un uz tā esošo būvju- dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 001
0135 001 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135 003 adrese
no “Ezernieki”, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026 uz adresi:
Ziedkalnes iela 43, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026.
Ēku un būvju reģistrācijai Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļā būvju īpašumam ar
kadastra Nr. 5490 501 0135 ir izgatavots būvju īpašumam piesaistītās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135 robežu plāns.
Zemes vienība 0,6497 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135 nav
reģistrēta zemesgrāmatā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135 NĪVKS reģistrēts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) .
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 Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu , 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 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 (Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis,
Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis,
Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. 6 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda zemes
vienību 0,6497 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0135.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu J.G. zemes vienību 0,6497 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5490 001 0135.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
12. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazgladiolas, Līvbērzes pag.;
2.Lieltetes, Glūdas pag.; 3.Stirnas, Glūdas pag.; 4.Pļavas, Glūdas pag.; 5.Ūdeļu8, Glūdas pag.;
6.Saknes, Glūdas pag.; 7.Jenoti, Glūdas pag.; 8.Vilki, Glūdas pag.; 9.Stumbri, Glūdas pag.)

(A.Tračuma)
12.1.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazgladiolas”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.5462 007 0124), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Mazgladiolas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5462 007 0042 - 2,72 ha platībā ir reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000566230 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2017;
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3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 17.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.4), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mazgladiolas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5462 007 0124), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0042 - 2,72 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.2.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lieltetes”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 002 0117), konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5452 002 0117 - 26,49 ha platībā ir reģistrēts Glūdas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1153 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2017;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 002 0117), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 002 0117 - 26,49 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.3.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Stirnas”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 005 0026), konstatēts:
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1) nekustamais īpašums “Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5452 005 0026 - 23,58 ha platībā ir reģistrēts Glūdas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080500 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2017;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 005 0026), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0026 - 23,58 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.4.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pļavas”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 002 0118), konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5452 002 0118 - 43,15 ha platībā ir reģistrēts Glūdas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1158 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2017;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 002 0118), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 002 0118 - 43,15 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
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2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.5.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 001 0216), konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5452 001 0216 - 0,4604 ha platībā ir reģistrēts Glūdas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000528564 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2017;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 001 0216), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības 0,4604 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452
001 0216, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.6.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Saknes”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 003 1795), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Saknes”, Glūdas pagastā Jelgavas novadā (kadastra
Nr.5452 003 1795), kas sastāv no diviem neapbūvētiem zemes gabaliem: meža
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1795 - 32,95 ha platībā no tās
32,44 ha mežs un meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1916 4,81 ha platībā no tās 4,7 ha mežs, ir reģistrēts Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000506939 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes gabali nav nepieciešami Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
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Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Saknes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 003 1795), kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5452 003 1795 - 32,95 ha platībā un meža zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5452 003 1916 - 4,81 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.7.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jenoti”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 007 0095), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Jenoti”, Glūdas pagastā Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452
007 0095), kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007
0095 – 3,97 ha platībā no tās 3,76 ha mežs, ir reģistrēts Glūdas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005069219 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Jenoti”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 007 0095), kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu
5452 007 0095 - 3,97 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.8.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vilki”, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā (kadastra Nr.5452 007 0096), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Vilki”, Glūdas pagastā Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452
007 0096), kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007
0096 – 3,16 ha platībā no tās 3,01 ha mežs, ir reģistrēts Glūdas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507453 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
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aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Vilki”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 007 0096), kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu
5452 007 0096 - 3,16 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
12.9.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Stumbri”, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 007 0235), konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Stumbri”, Glūdas pagastā Jelgavas novadā (kadastra
Nr.5452 007 0235), kas sastāv no diviem neapbūvētiem zemes gabaliem: meža
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0235 - 37,01 ha platībā no tās
34,97 ha mežs un meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0287 2,58 ha platībā no tās 2,53 ha mežs, ir reģistrēts Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000507372 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes gabali nav nepieciešami Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis), PRET – 5 (Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Stumbri”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.5452 007 0235), kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5452 007 0235 - 37,01 ha platībā un meža zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5452 007 0287 - 2,58 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
13. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Viršu iela 19, Tīreļi; 2.1.masīvs74,
Kalnciems; 3.1.masīvs17, Kalnciems)
(A.Tračuma)

13.1.
Izskatot R.T. 2017.gada 27.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts Valgundes pagasta
pārvaldē ar Nr.VAL/3-19.1/17/718-T, par piekrišanu iegādāties zemes vienību ar kadastra
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apzīmējumu 5486 004 0407 Viršu iela 19, Tīreļos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā par
Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot
vērā, ka R.T. ir uz minētās zemes vienības izvietoto ēku un būvju īpašniece un 2012.gada
13.novembrī ir noslēgts Lauku apvidus 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 3.punktu un 8.punktu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, Jelgavas
novada domes 2017.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.5, 6.§.) „Par zemes vienības
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.5), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot R.T. par nosacīto cenu - 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro)
apbūvētu zemes vienību 0,3531 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0407 Viršu iela
19, Tīreļos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā.
13.2.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas V.B., 2017.gada 21.marta iesniegumu, kas
reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/3-19.1/17/325-B, par pašvaldībai
piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020295, “1.masīvs 74”, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 1.augustā Kalnciema pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr.KAL/3-19.2/17/1098-B, 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 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
44.panta septīto daļu, Jelgavas novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6,
3.§) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu ( protokolu
Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina
Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot V.B. par nosacīto cenu – 2900EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro) zemes vienību 0,2905ha platībā ar kadastra apzīmējums 54310020295, kas atrodas
“1.masīvs 74”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
13.3.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas L.M., 2016.gada 4.augusta iesniegumu,
kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/3-19.1/16/1130-M, par pašvaldībai
piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020333, “1.masīvs 17”, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu un 2017.gada 9.augusta Kalnciema pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr.KAL/3-19.2/17/1161-M, 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
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pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto daļu, Jelgavas novada domes 2016.gada
28.septembra lēmumu (protokols Nr.14, 5.§2) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai
par nosacīto cenu”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu ( protokolu Nr.5), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot L.M. par nosacīto cenu – 2000EUR (divi tūkstoši euro) zemes
vienību 0,1531ha platībā ar kadastra apzīmējums 54310020333, kas atrodas “1.masīvs 17”,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
14. §
Par zemes vienības sadalīšanu (1.Straumes iela 7A un 7B, Jēkabnieki, Svētes pag.;
2.Platones 4A, Vircavas pag.)
(A.Tračuma)

14.1.
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas novada KU”,
reģ.Nr.40003410894, juridiskā adrese Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.,
2017.gada 20.jūlija iesniegumu, reģistrācijas Nr.JNPIP/3-10/17/46-J par adreses piešķiršanu
ēkai un izvērtējot pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 0,99 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5482 005 0515 situāciju dabā, konstatēts, ka uz zemes vienības daļas atrodas
Svētes pagasta Jēkabnieku ciema attīrīšanas iekārtu būves, 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 005 0515, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, sadalīšana.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā īpašuma
Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 11.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9., 8., 11., 12., 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., 18.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14
,,Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars
Naglis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību
Svētes pagastā, Jelgavas novadā 0,99 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 5482
005 0515 divās 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 7A, Svētes
pagasts, Jelgavas novads. Zemes vienībai 0,28 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - „ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
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3.

4.
5.
6.
7.

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve” (NĪLM kods 1201).
Projektēto apbūvētu zemes vienību 0,71 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.2)
izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Straumes iela 7B, Svētes
pagasts, Jelgavas novads. Zemes vienībai 0,71 ha platībā 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 apbūvētai zemes vienībai 0,71 ha platībā un uz tās esošajām ēkām
piešķirt adresi Straumes iela 7B, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3028.
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.

14.2.
Izskatot pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 5,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5492 001 0314 situāciju dabā, konstatēts, ka lielāko daļu no zemes vienības
aizņem mazdārziņi un lauksaimniecības zeme, uz daļas no zemes vienības atrodas
pašvaldībai nepiederošas būves, kas privatizētas par pajām. Lai sakārtotu īpašuma tiesības,
nepieciešama pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001
0314, Platones iela 4A, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, sadalīšana. Pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā īpašuma Valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, 11.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otro daļu, 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., 18.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam,
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību
“Platones iela 4A”, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā 5,7 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 5492 001 0314 divās zemes vienībās atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
2. Apbūvētai zemes vienībai 0,4 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.1) saglabāt
nosaukumu un adresi Platones iela 4A, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov., LV3020 (Adrešu klasifikatora kods 106688018). Zemes vienībai saglabāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. Zemes vienību 5,3 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.2) izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Avenes”. Zemes vienībai 5,3 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
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4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.

15. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumā "Par zemes
vienības sadalīšanu"
(O.Cīrulis)
Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 2017.gada 11.augusta
iesniegumu (reģistrācijas Nr.JNP/3-36.1/17/191) ,ņemot vērā, ka adrese “Dorupītes”, Glūdas
pag., Jelgavas nov. piešķirta divām zemes vienībām, pamatojoties uz Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.1.punktu, kas nosaka,
ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, kā arī, ja ar galveno adresācijas
objektu funkcionāli saistīta ēka atrodas uz citas zemes vienības, tad funkcionāli saistītai ēkai
nosaka tādu pašu adresi, kāda noteikta galvenajam adresācijas objektam, bet zemes vienībai
adrese netiek noteikta, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis,
Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis,
Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumā „Par zemes
vienības sadalīšanu” (protokols Nr.11, 22.§), izsakot lēmuma lemjošās daļas
9.punktu šādā redakcijā:
“9. Saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0109 002 piešķirt adresi:
“Dorupītes”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040.”
2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
16. §
Par lēmumu atcelšanu (Alejas iela 4-4, Lielplatones pag.)
(A.Tračuma)

Izskatot Lielplatones pagasta iedzīvotājas G.J. 2017.gada 20.jūlija iesniegumu, kas
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta pārvaldē ar Nr.LIE/319.1/1/696-J, par atteikšanos no pašvaldībai piederošā dzīvokļa Alejas iela 4-4, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanas, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis Alejas iela 4-4, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, 33,2 m² platībā;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu bija izīrēts G.J.;
3) 2016.gada 25.aprīlī Jelgavas novada pašvaldībā saņemts G.J. ierosinājums par
dzīvokļa atsavināšanu.
4) Ar Jelgavas novada domes 2016.gada 25.maija lēmumu (protokols Nr.6,2.§2.4.)
“Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” dzīvoklis nodots
atsavināšanai par nosacīto cenu un veikts novērtējums.
5) Ar Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.2,1.§1.4.)
“Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu” nolemts pārdot Gaļinai Jakovļevai
par nosacīto cenu 600,00 EUR (seši simti euro) pašvaldībai piederošo dzīvokli.
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6) 2017.gada 13.februārī starp Jelgavas novada pašvaldību un G.J. noslēgts
Nekustamā īpašuma Pārdevuma-Pirkuma līgums (nomaksas) Nr.JNP/5-34.9/17/88
ar maksājuma grafiku uz 6 mēnešiem. Pēdējais maksājums pēc Nekustamā
īpašuma Pārdevuma-Pirkuma līguma grafika veicams 2017.gada 31.augustā.
7) Uz 2017.gada 25.jūliju G.J. veikusi maksājumus par kopējos summu 245,20 EUR
(divi simti četrdesmit pieci euro un divdesmit eurocenti).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 57.pantu,
70.panta trešo daļu, 83.panta pirmo daļu un otro daļu, un 86.panta otrās daļas 1.punktu,
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis), PRET – nav; ATTURAS –
1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atcelt 2016.gada 25.maija Jelgavas novada domes lēmumu (protokols Nr.6,2.§2.4.)
“Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ” un 2017.gada 31.janvāra
Jelgavas novada domes lēmumu (protokols Nr.2,1.§1.4.) “Par dzīvokļa atsavināšanu
par nosacīto cenu”.
2. Slēgt Nekustamā īpašuma Pārdevuma-Pirkuma līguma (nomaksas) Nr.JNP/534.9/17/88 atcēlējlīgumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
17. §
Lēmums par grozījumiem Budžeta komisijas nolikumā
(A.Tračuma, I.Dolgova)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
61.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likumu „Par budžetu un finanšu
vadību”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Jelgavas novada
pašvaldības nolikums”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis,
Kārlis Rimša, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis,
Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā:
1.1. aizstāt 2.2.punktā vārdu un skaitli: “4 (četri)” ar vārdu un skaitli “5 (pieci)”,
1.2. izteikt 2.2.1.punktu šādā redakcijā: “Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētājs”,
1.3. papildināt ar 2.2.5.punktu šādā redakcijā: “Pašvaldības domes Labklājības un sociālo
jautājumu komitejas priekšsēdētājs”.
18. §
Par Deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu
(A.Tračuma, I.Dolgova, Z.Caune, K.Rimša, R.Nemiro, A.Jēgeris, A.Naglis, O.Briedis, Dz.Lagzdiņš,
M.Jansons, A.Geidāns)
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ZIŅO: domes priekšsēdētāja vietniece A.Tračuma nolasa lēmumprojektu par Deputātu
ētikas komisijas apstiprināšanu ar izvirzītajiem deputātiem no ievēlētajām politiskajām
partijām (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija savu pārstāvi vēl nav izvirzījusi).
INFORMĒ: sēdes vadītājs Z.Caune par to, ka iesniegti četri priekšlikumi (nolasa).
JAUTĀ: deputāts R.Nemiro, vai šīs komisijas priekšsēdētājs par darbu komisijā saņem
atalgojumu?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka nē, atalgojumu saņem par darbu kā deputāts.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša par pašu vārdu “ētika”, kas šai izveidojamajai komisijai nav
nodefinēts, kā piemēru minot Saeimas ētikas kodeksu, kur konkrēti noteikts, kas ir ētika.
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka izstrādājot savu nolikumu, kā piemēru varēs ņemt šo
Saeimas ētikas kodeksu.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova, kāpēc LZS šajā komisijā pārstāvēta ar divām personām?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka tas ir proporcionāli ievēlēto deputātu skaitam.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, cik ētiski šajā komisijā uzreiz ievēlēt priekšsēdētāju, norādot
personu?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, komisijas priekšsēdētāju ievēlēs deputāti balsojot.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova, kāpēc viņas pārstāvētais politiskais spēks rakstiski nav saņēmis
informāciju par to, ka jāizvirza savs pārstāvis?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka apvienotajā komiteju sēdē bija pārstāvētas visas
politiskās partijas, tad arī lūdza līdz domes sēdei izvirzīt savus pārstāvjus, un ja “Saskaņa”
nav vienojusies par savu pārstāvi, tas nav iemesls atlikt lēmuma pieņemšanu (partija
“Saskaņa” savu pārstāvi varēs nozīmēt vēlāk).
IZSAKĀS: deputāts A.Naglis, komisiju ievēlēt vēlāk.
IZSAKĀS: deputāts O.Briedis, ka apvienotajā komiteju sēdē piedalījās deputāti no visām
partijām.
JAUTĀ: deputāts R.Nemiro, varbūt racionālāk būtu, ja partiju pārstāvji nebūtu personificēti?
ATBILD: jurists Dz.Lagzdiņš, ka ētikas komisija pieņem arī lēmumus, un lēmumu
pieņemšanai jābūt personificētai, turklāt, visiem komisijas locekļiem kā valsts
amatpersonām amatpersonas deklarācijā jānorāda visi ieņemamie amati. Konkrētajā
gadījumā varētu būt apgrūtinoši, ja personas uz katru sēdi stāsies amatā un pēc tam to
pametīs. Nesaredz problēmas, pat, ja kāds no komisijas locekļiem ir ilgstošā prombūtnē,
partija var pilnvarot konkrētu citu pārstāvi uz sēdi.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova, ka citās komisijās tās locekļi nav personificēti, kāpēc šajā tā
nevarētu?
ATBILD: jurists A.Jēgeris, ka tas ir gadījumos, ja nepieciešams pārstāvēt kādu konkrētu
pagastu, un tad to pārstāv konkrētā pagasta pārvaldes vadītājs.
IZSAKĀS: deputāts K.Rimša par jautājumiem, kurus izskatīs šī komisija, domā, ka
priekšsēdētāju jāievēl pašai komisijai. Par savu iesniegto priekšlikumu, ka vajadzēja veidot
darba grupu. Noslēgumā nolasa citātu no “Deputāta rokasgrāmatas”.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova par darba grupu izveidošanu, deputāti par to netiek informēti,
kā tas tiek darīts?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka darba grupas tiek veidotas pa nozarēm un arī tām ir
vajadzīgi nolikumi, pēc kuriem strādāt.
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IZSAKĀS: deputāts M.Jansons par to, ka nepieciešama šāda Deputātu ētikas komisija,
attiecībā par nolikuma izstrādāšanas termiņu, izsaka priekšlikumu un to noteikt – līdz
decembrim.
IZSAKĀS: deputāts A.Naglis, ka Ētikas komisija ir katrā skolā un tā ir nepieciešama, lai,
piemēram, skolotāji varētu iesniegt iesniegumu pret administrāciju, ja tā rīkojusies
nekorekti.
PRIEKŠLIKUMI:
1. Deputāta K.Rimšas iesniegtais lēmumprojekts
“Par darba grupas, Deputātu ētikas kodeksa un ētikas komisijas nolikuma
izstrādāšanai, apstiprināšanu.
Lai izstrādātu deputātu ētikas kodeksu un deputātu ētikas komisijas nolikumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jelgavas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt darba grupu šādā sastāvā:
1.1. -------1.2. ------1.3. ------2. Darba grupai līdz 2017.gada ________________ izstrādāt Deputātu ētikas
kodeksu un ētikas komisijas nolikumu apstiprināšanai domē.”
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par 1.priekšlikumu (iesniedzis deputāts
K.Rimša).
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns), PRET – 8 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis); ATTURAS –
nav, Oskars Cīrulis un Inta Savicka balsojumā nepiedalās, nolemj: noraidīt deputāta
K.Rimšas iesniegto priekšlikumu.
2. Deputāta R.Nemiro iesniegtais priekšlikums
“Noteikt, ka Deputātu ētikas komisijas vadītājam darbs veicams bez atlīdzības.”
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par 4.priekšlikumu (iesniedzis deputāts
R.Nemiro).
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –5 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša,
Aivars Geidāns, Ralfs Nemiro, Aija Tračuma), PRET – 6 (Ziedonis Caune, Juris Lavenieks,
Juris Razživins, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Aivars Naglis); ATTURAS – 1 (Sarmīte
Balode), Oskars Cīrulis un Inta Savicka balsojumā nepiedalās, nolemj: noraidīt deputāta
R.Nemiro iesniegto priekšlikumu.
3. Deputātes I.Dolgovas iesniegtais priekšlikums
“Sakarā ar to, ka politiskais spēks novēloti mutiski tika informēts par pārstāvja
izvirzīšanas nepieciešamību, rosinu jautājuma izskatīšanu atlikt līdz septembra domes
sēdei”.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par 2.priekšlikumu (iesniegusi deputāte
I.Dolgova).
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Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – 6 (Ziedonis Caune, Juris Lavenieks, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons,); ATTURAS – 2 (Aija Tračuma,
Ralfs Nemiro), Oskars Cīrulis un Inta Savicka balsojumā nepiedalās, nolemj: noraidīt
deputātes I.Dolgovas iesniegto priekšlikumu.
4. Deputātes I.Dolgovas iesniegtais priekšlikums
“Izteikt lēmumprojekta 1.punktu šādā redakcijā: Apstiprināt Deputātu ētikas komisiju
šādā sastāvā: Par ētikas komisijas locekļiem noteikt pa vienam kandidātam no katra
politiska spēka.”
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par 3.priekšlikumu (iesniegusi deputāte
I.Dolgova).
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –3 (Irina Dolgova, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns,), PRET – 9 (Ziedonis Caune, Juris Lavenieks, Aija Tračuma, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Modris Jansons, Kārlis Rimša, Aivars Naglis);
ATTURAS – nav, Oskars Cīrulis un Inta Savicka balsojumā nepiedalās, nolemj: noraidīt
deputātes I.Dolgovas iesniegto priekšlikumu.
18. §
Par Deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu
(A.Tračuma, I.Dolgova, Z.Caune, K.Rimša, R.Nemiro, A.Jēgeris, A.Naglis, O.Briedis, Dz.Lagzdiņš,
M.Jansons, A.Geidāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
61.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Modris
Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis), PRET – 2 (Kārlis
Rimša, Irina Dolgova); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Deputātu ētikas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Modris Jansons, domes deputāts;
1.2. Komisijas locekļi:
1.2.1. Juris Lavenieks, deputāts (Latvijas Zemnieku savienība);
1.2.2. Oskars Cīrulis, deputāts (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”);
1.2.3. Aija Tračuma, deputāts (Latvijas reģionu Apvienība);
1.2.4. __________________, deputāts (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija);
1.2.5. Aivars Geidāns, deputāts (Politiskā partija “KPV LV);
1.2.6. Sarmīte Balode, deputāts (Partija “Vienotība”).
2.
Komisijai līdz 2017.gada decembrim izstrādāt Deputātu ētikas komisijas
nolikumu apstiprināšanai domē.
IZSAKĀS: deputāts K.Rimša, ka nav pret komisijas izveidošanu, balsoja “PRET”, jo
uzskata, ka komisija izveidota nelikumīgi un neētiski.
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19. §
Par grozījumiem Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
(A.Tračuma, I.Dolgova, Z.Caune, O.Briedis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
61.pantu, Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Jelgavas novada pašvaldības nolikums” 11.13.punktu, Dzīvokļu jautājumu komisijas
nolikuma 2.1.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune,
Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Kārlis Rimša,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis,), PRET – 1
(Irina Dolgova); ATTURAS – 1 (Ojārs Briedis), Kārlis Rimša balsojumā nepiedalās,
nolemj:
Izdarīt grozījumu Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā:
Ievēlēt deputātu Ojāru Briedi par Dzīvokļu jautājumu komisijas locekli.
20. §
Par grozījumiem SIA „East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes
rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā
(A.Tračuma)
Lai uzraudzītu SIA „East-West Finances” Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā būvējamās nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas
darbības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām vides prasībām, pamatojoties uz Jelgavas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma (protokols Nr.1 24.§) „Par SIA „East-West
Finances” paredzētās darbības – nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi
Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā akceptu” 2.,3., 4. un 5.
punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), Irina Dolgova balsojumā nepiedalās, nolemj:
Izdarīt grozījumus SIA „East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes
rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā:
1. Atbrīvot no darba grupas locekļa pienākumu pildīšanas Jelgavas novada īpašuma
pārvaldes vides aizsardzības speciālisti Līgu Solosteju.
2. Ievēlēt par darba grupas locekli Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vides
aizsardzības speciālisti Daci Gražuli.
21. §
Par grozījumiem Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas sastāvā
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro,
trešo un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 61.pantu,
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2 „Jelgavas
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novada pašvaldības nolikums” 11.11.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Irina Dolgova
Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
Izdarīt grozījumus Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas sastāvā:
1. Atbrīvot no komisijas locekļa amatu pienākumu pildīšanas:
1.1.
Aigaru Strupuli;
1.2.
Jāni Kalviņu.
2. ievēlēt par komisijas locekli :
2.1.
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Aiju Tračumu;
2.2.
Jelgavas novada domes deputātu Juri Lavenieku

22. §
Par grozījumiem pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
61.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Modris Jansons,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Irina Dolgova Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis),
PRET – nav; ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
Izdarīt grozījumus pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā:
1. Atbrīvot no grupas locekļa amata:
1.1.
Jelgavas novada domes deputāti Intu Savicku;
1.2.
bijušo Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāju
Inesi Kovaļevsku.
2. Ievēlēt grupas locekļa amatā Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāju Ilzi
Brakmani.
23. §
Par grozījumiem Vides komisijas sastāvā
(A.Tračuma, I.Dolgova)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
61.pantu, Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2
„Jelgavas novada pašvaldības nolikums” 11.12.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis,
Irina Dolgova Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
Izdarītt grozījumus Vides komisijas sastāvā:
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1. Atbrīvot no komisijas locekļa amatu pienākumu pildīšanas Jelgavas novada
īpašuma pārvaldes vides aizsardzības speciālisti Līgu Solosteju;
2. Ievēlēt par komisijas locekli Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vides
aizsardzības speciālisti Daci Gražuli.
24. §
Par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
(A.Tračuma, A.Geidāns)
Par 2.p-tā izvirzītajiem Jelgavas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem sēdes
vadītājs Z.Caune aicina deputātus nobalsot, aizpildot personalizētās balsošanas zīmes
(protokola pielikumā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 25.punktu, Republikas pilsētu
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Irina Dolgova,
Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izveidot Jelgavas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
2. Ievēlēt Jelgavas novada vēlēšanu komisijā:
2.1. Inita Ezermane

PAR –14 , PRET – nav, ATTURAS – nav,

2.2. Inta Skvirecka

PAR –14 , PRET – nav, ATTURAS – nav,

2.3. Kristīne Beitāne

PAR –14 , PRET – nav, ATTURAS – nav,

2.4. Inguna Skutele

PAR –14 , PRET – nav, ATTURAS – nav,

2.5. Eva Fišere

PAR –14 , PRET – nav, ATTURAS – nav,

2.6. Anda Duge

PAR –14 , PRET – nav, ATTURAS – nav,

2.7. Silvija Stikliņa

PAR –14 , PRET – nav, ATTURAS – nav,

3. Kancelejai par lēmumu piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai saskaņā
ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
10.panta piekto daļu.

25. §
Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 ”Grozījumi 2016.gada
25.maija Saistošajos noteikumos Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām
Lielupē"” izdošanu
(A.Tračuma, I.Dolgova)
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Ņemot vērā Rundāles novada domes 2017.gada 21.jūnija vēstuli Nr.3-6./17/493,
Bauskas novada domes 2017.gada 20.jūlija vēstuli Nr.1-3/1908 par 2016.gada 25.maija
saistošo noteikumu Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē"” nesaskaņošanu un
2017.gada 11.jūlija Ozolnieku novada domes lēmumu (protokols Nr.8; 1§) par 2016.gada
25.maija saistošo noteikumu Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē"”
saskaņošanu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 2., 7., 13.punktu, 45.panta ceturto daļu, Zvejniecības
likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars
Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša), PRET – 1 (Irina
Dolgova); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.10 ”Grozījumi 2016.gada 25.maija Saistošajos
noteikumos Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē"” (1.pielikums).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”.
3. Lēmumu elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai,
4. Saistošos noteikumus publicēt novada mājas lapā un laikrakstā Jelgavas novada
ziņas.
26. §
Par Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.6
”Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 ”Par Jelgavas novada
simboliku”” precizēšanu
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas
2017.gada 2.jūnija
vēstuli
Nr.JNP/3-16/17/506, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune,
Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Modris
Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis
Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Precizēt Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 24.maija saistošos noteikumus
Nr.6 "Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 ”Par
Jelgavas novada simboliku”” :
1.1. Izteikt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: “Izdoti
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”;
1.2. papildināt 4.punktu aiz vārda “apakšpunktu “ ar vārdiem “aiz vārda
“pacelt””;
1.3.papildināt 5.punktu aiz vārda “apakšpunktu” ar vārdiem “aiz vārdiem
“karogu un””;
1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā : “Aizstāt 8.2.apakšpunktā vārdu “punktā” ar
vārdu “apakšpunktā”;
1.5. papildināt 12.punktu aiz vārda “punktu” ar vārdiem “pirms vārda
“budžetā””;
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1.6. papildināt 13.punktu aiz vārdiem “novada pašvaldības” ar vārdiem
“2010.gada 22.jūnija”;
1.7. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: “Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21.Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā,
t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un
arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo
notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika, nodeva par Jelgavas novada
simboliku nav jāmaksā”;
1.8. izteikt 16.punktu šādā redakcijā: “Papildināt 22.punktu pirms vārda
“kontroli” ar vārdiem “Uzraudzību un”;
1.9. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā : “Svītrot VIII nodaļu,
saglabājot tajā iekļautos punktus kā VII nodaļas punktus”;
1.10. izteikt 17.punktu šādā redakcijā : “17.
Papildināt 24.punktu aiz vārda
“ģerboni” ar vārdiem “un karogu””;
1.11. Svītrot 18.punktu;
1.12. papildināt 19.punktu aiz vārda “punktu” ar vārdiem : ““Vilces pagasts”un”.
2. Nosūtīt precizētos Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6
„Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Jelgavas
novada simboliku” zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības laikrakstā “Jelgavas Novada Ziņas”.
27. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta
1.daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada
31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam” (protokols Nr.2, 23.§) Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14
(Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Ojārs
Briedis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 734 529 EUR (septiņi simti trīsdesmit četri tūkstoši
pieci simti divdesmit deviņi euro) apmērā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 20 (divdesmit) gadiem saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2018.gada janvāri.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
28. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Radošuma meka”
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(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, ELFLA atklāta projektu konkursa apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” noteikumiem un biedrības “Radošuma
meka” 2017.gada 8.maija līdzfinansējuma pieprasījumu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis,
Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00
centi) apmērā biedrībai “Radošuma meka” projekta „Abgunstes radošuma
rezidences vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” realizācijai.
Projekta kopējās izmaksas 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro, 00
centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
29. §
Par Labklājības pārvaldes struktūrvienības izveidošanu
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode,
Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis,
Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izveidot Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūrvienību - Jelgavas novada
pašvaldības aktivitāšu centru “Dzirnieki”;
2. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Dzirnieki” nolikumu;
3. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri.
30. §
Par konkursa “Atraktīvākais seniors un atraktīvākā seniore Jelgavas novadā 2017”
nolikuma apstiprināšanu
(A.Tračuma)
Lai novērtētu un cildinātu pozitīvu, aktīvu dzīvesveidu seniora gados, kā arī izceltu
tās personības īpašības un aktivitātes, kas ļauj veidot pozitīvas, daudzpusīgas un savstarpēji
atbalstošas attiecības ar ģimenes locekļiem, līdzcilvēkiem un dažādu paaudžu sabiedrības
pārstāvjiem uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins,
Sarmīte Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis, Oskars
Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt konkursa “Atraktīvākais seniors un atraktīvākā seniore Jelgavas novadā
2017” nolikumu (pielikumā).
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2. Konkursa “Atraktīvākais seniors un atraktīvākā seniore Jelgavas novadā 2017”
nolikumu publicēt Jelgavas novada pašvaldības laikrakstā “Jelgavas novada ziņas”
un mājaslapā internetā www.jelgavasnovads.lv.
31. §
Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte
Balode, Modris Jansons, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis
Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aivars Naglis balsojumā
nepiedalās, nolemj:
1. No 2017.gada 1.septembra noteikt sociālā pedagoga darba algas likmi - EUR 700,00.
2. No 2017.gada 1.septembra noteikt pirmsskolas pedagoga darba algas likmi - EUR
680,00.
3. No 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam noteikt izglītības iestādes
vadītāja vietnieka filiālēs darba slodzi un mēneša algu:
3.1. pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte” Lielplatones filiālē 0,2 likmes
(metodiķis) – EUR 150,00;
3.2. Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē 0,75 likmes (direktors) – EUR
675,00;
3.3. Vircavas vidusskolas Platones filiālē 0,75 likmes (direktors)– EUR 675,00.
4. No 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam noteikt izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algu, saskaņā ar kritērijiem 1.pielikumā:
1. Elejas vidusskolā – EUR 1155,00;
2. Kalnciema vidusskolā – EUR 1200,00;
3. Kalnciema pagasta vidusskolā – EUR 1000,00;
4. Līvbērzes pamatskolā – EUR 1045,00;
5. Staļģenes vidusskolā – EUR 1200,00;
6. Vircavas vidusskolā – EUR 1210,00;
7. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā – EUR 1100,00;
8. Aizupes pamatskolā – EUR 1000,00;
9. Sesavas pamatskolā – EUR 995,00;
10. Svētes pamatskolā – EUR 1200,00;
11. Šķibes pamatskolā – EUR 990,00;
12. Vilces pamatskolā – EUR 1045,00;
13. Lielplatones internātpamatskolā – EUR 1290,00;
14. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā – EUR 1100,00;
15. Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā – EUR 1450,00;
16. pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte” – EUR 1100,00;
17. pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” – EUR 950,00;
18. pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” – EUR 1045,00.
32. §
Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības
izglītības iestādēs
(A.Tračuma)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un
7.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.28
„Par pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem,
izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus” 24.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Modris Jansons,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis,
Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt pašvaldības apmaksātā vai līdzfinansētā ēdināšanas pakalpojuma Jelgavas
novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas grupu izglītojamajiem un 1.9.klases skolēniem izcenojumu 2017./2018.mācību gadam (1.1. un 1.2. pielikumi).
2. Apmaksāt ēdināšanas pakalpojumu audžu ģimeņu un aizbildnībā esošajiem
pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem atbilstoši 2.1.pielikumā un
2.2.pielikumā norādītajām cenām un 1.-12.klases izglītojamajiem Jelgavas novada
pašvaldības izglītības iestādēs atbilstoši 2.1.pielikumā un 2.2.pielikumā norādītajām
5.- 9.klases pusdienu cenām.
3. Noteikt brīvpusdienu pabalsta apmēru 2017./2018.mācību gadam (2.1.un
2.2.pielikumi).
33. §
Par Stipendiju piešķiršanas kārtības apstiprināšanu Zaļenieku KAV
(A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un
7.punktu un Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumu “Par Zaļenieku
arodvidusskolas pārņemšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis
Caune, Aija Tračuma, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Zaļenieku
piešķiršanas kārtību.

komerciālās

un

amatniecības

vidusskolas

Stipendiju

34. §
Par nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā termiņa grozīšanu
(Lielsvētes iela 12, Svētes pag.)

(A.Tračuma, I.Dolgova)
Izskatot S.V. 2017.gada 9.maija iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā
ar Nr.JNP/3-19.1/17/471-V, ar lūgumu atlikt nekustamā īpašuma Lielsvētes iela 12, Svēte,
Svētes pagasts, Jelgavas novads atsavināšanu sakarā ar neparedzētiem apstākļiem un
2017.gada 7.jūlija iesniegumu, kas adresēts SIA “Jelgavas novada JU” par īres maksas
pārrēķināšanu, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums Lielsvētes iela 12,
Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5482 002 0426.
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2) Dzīvojamā māja Lielsvētes iela 12 uz nenoteiktu termiņu ir izīrētas E.V..
Pamatojoties uz vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa
atsavināšanu, par dzīvojamās mājas īpašnieku kļūs S.V..
3) Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumu (protokols
Nr.2; 9.§ 9.3.) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu” ar kuru
S.V. nodots atsavināšanai par nosacīto cenu 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro)
nekustamais īpašums Lielsvētes iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā,
sastādīts Nekustamā īpašuma Pārdevuma-pirkuma līgums, kas reģistrēts
2017.gada 22.februārī ar Nr.JNP/5-34.9/17/121. Pirkuma līgums nav parakstīts.
4) Saistībā ar bērna veselības problēmām S.V. lūdz atlikt nekustamā īpašuma
atsavināšanu un veikt īres maksas pārrēķinu, aizstājot Jelgavas novada domes
2015.gada 29.decembra lēmuma “Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem”
3.punktā noteikto 4 mēnešu termiņu dzīvokļa nostiprināšanai zemesgrāmatā ar 18
mēnešu termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14. un 17.punktu,
Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2015.gada
29.decembra lēmuma “Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem” 3.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Modris Jansons,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Grozīt ar Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.2; ,9.§
9.3.) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu” S.V. atsavinātā
nekustamā īpašuma Lielsvētes iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar
Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu noteikto termiņu
reģistrēšanai zemesgrāmatā, līdz kuram tiek piemērota samazināta īres maksa,
aizstājot 4 mēnešu termiņu ar 36 mēnešu termiņu.
2. Uzdot SIA “Jelgavas novada KU” veikt īres maksas pārrēķinu.
3. Lēmumu nosūtīt SIA “Jelgavas novada KU” un adresātam.

35. §
Par domes lēmuma projektu - Par Aivara Brikmaņa iecelšanu Zaļenieku pagasta
pārvaldes vadītāja amatā
(A.Geidāns, S.Balode, I.Dolgova, A.Brikmanis, R.Nemiro, O.Briedis, K.Rimša)
ZIŅO: deputāts A.Geidāns par savu iesniegto lēmumprojektu - 2017. gada 27. jūlija
Jelgavas novada domes sēdē par Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Aivars
Brikmanis, kurš savā CV sniedzis nepatiesas ziņas par izglītību (vetārsta augstākā izglītība
Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā). Novada domes priekšsēdētājs apgalvoja, ka Aivars
Brikmanis ir ieguvis šādu izglītību (publiski pieejama informācija to neapstiprina), tādējādi
maldinot Jelgavas novada domes deputātus.
Sakarā ar to ierosināt Aivara Brikmaņa atcelšanu no Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja
amata.
Atcelšanas faktu apstiprināt novada domē.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
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Izsaka piezīmi par apvienotajā komiteju sēdē deputātes S.Balodes komentāru, nosaucot to
par “čiepstēšanu”.
IZSAKĀS: deputāte S.Balode, katram deputātam ir tiesības un iespēja izteikt viedokli un
augstākminēto piezīmi uzskata par neētisku.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova Aivaram Brikmanim – vai pats sagatavojāt un parakstījāt
iesniegto CV?
ATBILD: Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājs A.Brikmanis – jā.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova, kurš tad uzņemsies atbildību par tām nepatiesajām ziņām?
ATBILD: sēdes vadītājs Z.Caune, ka neparēķināja gadus, kurus A.Brikmanis ir mācījies
Lauksaimniecības akadēmijā.
JAUTĀ: deputāts R.Nemiro, kāpēc netiek organizēti atklāti konkursi šādiem amatiem, lai
apstiprinātu labākos, izglītotākos speciālistus?
IZSAKĀS: deputāts O.Briedis, ka ne vienmēr augstākā izglītība nosaka to, ka darbinieks ir
labākais.
IZSAKĀS: deputāte I.Dolgova, piekrītot deputātam R.Nemiro, ka konkursa gadījumā
noteiktu labāko kandidātu un, ja A.Brikmanis būtu labākais, viss būtu kārtībā.
Sēdes vadītājs Z.Caune aicina deputātus balsot par deputāta A.Geidāna iesniegto
lēmumprojektu.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –4 (Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Irina
Dolgova, Ralfs Nemiro), PRET – 9 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Juris
Razživins, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, , Modris Jansons, Aivars Naglis,
Ojārs Briedis(vārdiski)); ATTURAS – nav, nolemj: noraidīt deputāta A.Geidāna iesniegto
lēmumprojektu.
36. §
Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem
(V.Beitāns, A.Geidāns, I.Dolgova, S.Kalvāne, R.Nemiro)
Pamatojoties uz 2015.gada 8.janvāra kārtību Nr.JND/1-3/15/15 “Kārtība, kādā
Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas
balvas apmēru” un 2016.gada 13.jūlija grozījumu Nr.JND/1-3/16/460 4.7. punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Modris Jansons,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis,
Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
Par sasniegumiem Latvijas jaunatnes olimpiādē piešķirt naudas balvas sekojošiem
sportistiem un treneriem:
Vārds,uzvārds
S.S.
R.J.E.
A.F.
R.K.
I.Č.

Personas kods
p.k.***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***

Naudas balva (EUR)
100 3.v.orientēšanās
50 6.v. orientēšanās stafete
50 6.v. orientēšanās stafete
150 1.v. orientēšanās
150 trenere
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K.S.
A.B.
D.D.B.
J.K.
K.K.
R.K.
N.L.
M.L.
A.Ņ.
D.Ņ.
A.S.
A.Š.
S.A.
A.P.
D.B.
A.Č.
M.K.
E.V.
L.N.
I.R.
K.A.
E.D.
I.S.
D.M.
A.J.
J.K.
D.M.
M.P.
T.P.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
120
120
50
50
50
50
150
150
100
100
120
150

p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***
p.k. ***

trenere
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
3.v. Regbijs
treneris
treneris
5.v. Vesera mešana
4.v. Šķēpa mešana
4.v. 100m/b
2.v. 400 m
treneris
treneris
5.v. Pludmales volejbols
5.v. Pludmales volejbols
trenere
1.v. 52kg brīvā cīņa
1.v.69kg brīvā cīņa
3.v. 85kg brīvā cīņa
3.v. 54kg brīvā cīņa
2.v.100kg brīvā cīņa
treneris

37. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Draudzības iela 12a-73, Kalnciems)

(V.Laimīte)
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotājas N.B. iesniegumu, kas reģistrēts Kalnciema
pagasta pārvaldē 2017.gada 21.augustā ar Nr.KAL/3-19.1/17/796-B ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Draudzības ielā 12A-73, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.73, Draudzības
ielā 12A, Kalnciemā, Kalnciema pagastā ar kopējo platību 51,7m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts N.B., viņa ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2017.gada 21.augusta vienošanos starp īrnieku un
viņas ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par dzīvokļa īpašnieku kļūs
N.B..
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3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Modris Jansons, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.73, Draudzības ielā 12A, Kalnciemā,
Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību 51,7m², dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010011002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību
9342m², 517/68712 kopīpašuma domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.73, Draudzības ielā 12A, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., ar
kopējo platību 51,7m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011001,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002 un zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 54110010011, ar platību 9342m², 517/68712 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.

38. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu
( Draudzības iela 8-39, Kalnciems)

(V.Laimīte)
Izskatot L.Č. pilnvarotās personas L.V. 2017.gada 25.augusta iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. KAL/3-19.2/16/1646-Č, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
54,4m² platībā Draudzības ielā 8-39, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā
atsavināšanu, un 2017.gada 16.augustā Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar
Nr. KAL/3-19.2/17/1236-Č 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.decembra lēmumu (protokols Nr.19,40.§2.p.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par
nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmuma (protokolu Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti
48

balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot L.Č., par nosacīto cenu – 3200EUR (trīs tūkstoši divi simti euro)
dzīvokli 54,4m² platībā un kopīpašuma 544/62017 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 54110010009001, un zemes ar kadastra apzīmējumu
54110010009, kas atrodas Draudzības ielā 8-39, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
39. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
(A.Tračuma)
Lai nodrošinātu pašvaldības dalību Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta
programmas LV02 “ Nacionālā klimata politika” divpusējās sadarbības fonda pasākumā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Aija Tračuma, Modris Jansons, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Irina Dolgova, Juris Razživins, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ziedonis Caune balsojumā nepiedalās, nolemj:
1.
Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Islandi
(Reikjaviku) no 2017.gada 20.septembra līdz 23.septembrim.
2.
Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu,
ceļa un
apdrošināšanas izdevumus no Attīstības nodaļas līdzekļiem.
3.
Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ilzei Vītolai Jelgavas
novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu Ziedoņa Caunes
komandējuma laikā no 2017.gada 20.septembra līdz 23.septembrim.

Sēde slēgta plkst.16:53
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune
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Protokoliste

Inta Skvirecka
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