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JELGAVAS NOVADA DOME

2018.gada 28.novembrī

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 16
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
DARBA KĀRTĪBĀ
1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stacijas iela 1-5, Sesava)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Muižas ceļš 8-3, Zaļenieku pag.;
2.Muižas ceļš 4-4, Zaļenieku pag.; 3.Ausekļa iela 42-4, Platones pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Saulrieta iela 4-2, Lielplatones pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Čema stūris, Līvbērzes pag.;
2.Pagastmājas lauks, Vilces pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Abgunstes skola)
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Salvijas, Glūdas pag.; 2.Grāvmaļi,
Lielplatones pag.; 3.Piestātnes lauks, Jaunsvirlaukas pag.)
8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.)
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieguldot to SIA „Jelgavas novada KU”
pamatkapitālā (Platones, Elejas, Jaunsvirlaukas, Glūdas pag.)
10. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (Ceļmalas, Lielplatones pagasts)
12. Par ēkas nojaukšanu (Graudiņi, Svētes pag.)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Birzes iela, Lielplatones pagasts)
14. Par zemes vienības sadalīšanu (Skaras, Vircavas pagasts)
15. Par VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" paredzētās darbības –
valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/0036/30 pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā akceptu
16. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
18. Par grozījumu 2014.gada 29.oktobra Jelgavas novada domes lēmumā “Par pagastu
pārvalžu vadītāju savstarpēju aizvietošanu prombūtnes laikā”
19. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
20. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā

21. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2018.gadam”” apstiprināšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.12 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā" izdošasnu
24. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu
25. Par Publiskās apspriešanas kārtības nolikuma izstrādāšanu
26. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.g. 29.decembra lēmumā (protokols
Nr.21 20.§) “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”
27. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe””
projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
realizācijai
28. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe””
projekta “Lauku māksla” realizācijai
29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Novada mantojums”” projekta
“Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” realizācijai
30. Par projekta “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto
pakalpojumu infrastruktūras attīstība” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu
31. Par Vilces pagasta Ķīves bibliotēkas reorganizāciju
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
32. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Liepu iela 18-9, Vircavas pagasts)
33. Par piedalīšanos projektā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē – “Plānošanas
dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”
34. Par piedalīšanos projektā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē – “Publisko ūdeņu
praktiskā pārvaldība” un līdzfinansējuma piešķiršanu
Sēdi atklāj plkst.15:00. Tiek veikts sēdes audioieraksts.
Sēdi vadaJelgavas novada domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune
Sēdi protokolē – vec. lietvede Inta Skvirecka
Sēdē piedalās- domes deputāti:
Ziedonis Caune
- piedalās
Ilze Vītola
- piedalās
Aija Tračuma
- piedalās
Valda Sējāne
- piedalās
Ojārs Briedis
- piedalās
Juris Lavenieks
- piedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
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Juris Razživins
Nataļja Hohlova
Sarmīte Balode
Aivars Geidāns
Kristaps Ozols
Oskars Cīrulis
Inta Savicka
Irina Dolgova
Aivars Naglis

- piedalās (ar 25.jautājuma izskatīšanu)
- nepiedalās (slimība)
- nepiedalās (atvaļinājumā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās (ar 24.jautājuma izskatīšanu)
- piedalās

-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Līga Lonerte, Valdis
Buividaitis, Dace Kaņepone, Enija Kreicberga-Kapša, Daiga Branta, Elita Andrasone,
Aivars Kokins, Zane Sondore, Kristīne Rengarte, Vladislavs Beitāns, Sandra Kalvāne,
Modris Žeivots, Inese Tarvida, Māris Žoids, Ginta Avotiņa, Liene Upeniece, Laila Čima,
Dace Gražule, Dainis Keidāns, Ilze Āna, Aija Udalova, Anda Strautniece, Andris Ziemelis,
Dace Ozola, Ieva Lazdiņa, Beāta Cirmane, Karīna Voitkāne, Anita Liekna, Kārlis Kindzulis,
Ingus Zālītis, Edgars Grīnofs, Silvija Zīberte, Vladislavs Pogožeļskis, Anda Duge,
Staņislavs Matuss, Aivars Brikmanis, Ruta Medne, Maija Lasmane, Pēteris Veļeckis, Antra
Alksne;
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” jurists:
Dzintars Lagzdiņš
INFORMĒ: Sēdes vadītājs Z.Caune
1) Sakarā ar deputāta R.Nemiro ievēlēšanu 13.Saeimā, pamatojoties uz 2018.gada
7.novembra Jelgavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu “Par deputāta kandidātu,
kurš uzaicināms stāties deputāta Ralfa Nemiro vietā”, no saraksta Politiskā partija
“KPV LV” kā nākošais balsu skaita ziņā Jelgavas novada domē sāk strādāt Kristaps
Ozols.
2) par papildus trīs jautājumiem, kuru izskatīšana jāiekļauj sēdes Darba kārtībā, aicina
deputātus to atbalstīt un nobalsot par to.
1. §
Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
(Z.Caune)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars
Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU ar papildus trīs jautājumu izskatīšanu.
Deputāts K.Rimša lūdz vārdu.
1) Informē, ka veiks sēdes audioierakstu un
2)Nolasa paziņojumu: “2017.gada 25.oktobra domes sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs
mani apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot kādas Kalnciema pagasta iedzīvotājas
rīcību un Jelgavas pašvaldības amatpersonu publiski sniegto informāciju ēkas Kalnciemā,
zemes īpašumā “Luģi 1”celtniecības jautājumā. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta
un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem,
turpināšu domes sēdēs stāvēt kājās”.
2. §
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Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stacijas iela 1-5, Sesava)
(Z.Caune)
Izskatot Sesavas pagasta iedzīvotāja Dz.T. iesniegumu, kas reģistrēts Sesavas pagasta
pārvaldē 2018.gada 7.novembrī ar Nr.JNP/3-19.1/18/913, ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošu dzīvokli Stacijas ielā 1-5, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā,
konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldībai pieder dzīvoklis Nr.5, Stacijas ielā 1, Sesavā, Sesavas
pagastā ar kopējo platību 43,4m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts M.T. Ģimenes loceklis Dz.T. ir izteicis
vēlmi šo dzīvokli iegūt īpašumā. Pamatojoties uz 2018.gada 5.novembra
vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvokļa atsavināšanu, par
dzīvokļa īpašnieku kļūs Dz.T..
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, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs
Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis,
Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.5, Stacijas ielā 1, Sesavā, Sesavas pag., Jelgavas nov., ar kopējo platību
43,4m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740050064001, palīgēkas ar
kadastra apzīmējumu 54740050064002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu
54740050064003, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54740050064004 un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 54740050064, ar platību 4260m², 434/1820
kopīpašuma domājamās daļas.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Muižas ceļš 8-3, Zaļenieku pag.; 2.Muižas
ceļš 4-4, Zaļenieku pag.; 3.Ausekļa iela 42-4, Platones pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
3.1.

Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma Muižas ceļš 8-3, Zaļeniekos,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 35,7 m2 platībā, kopīpašuma
357/13990 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājām ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0229 013, 5496 004 0229 009, 5496 004 0229 011, 5496 004 0229 008, 5496 004 0229 010,
5496 004 0229 012 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0492,
nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 1.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.19,
1.§1.11.), 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,
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Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Muižas ceļš 8-3, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 35,7 m² platībā, kopīpašuma 357/13990
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājām ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0229 013, 5496 004 0229 009, 5496 004 0229 011, 5496 004 0229 008, 5496 004
0229 010, 5496 004 0229 012 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0492.
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Muižas ceļš 8-3, Zaļeniekos,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 35,7 m² platībā,
kopīpašuma 357/13990 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājām ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0229 013, 5496 004 0229 009, 5496 004 0229 011, 5496 004
0229 008, 5496 004 0229 010, 5496 004 0229 012 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0492.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts.
4. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nosacīto cenu.
3.2.

Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Muižas ceļš 4-4, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5496 900 0321, kas sastāv no dzīvokļa 38,6 m2 platībā, kopīpašuma
386/13990 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājām ar kadastra apzīmējumu 5496 004
0229 013, 5496 004 0229 009, 5496 004 0229 011, 5496 004 0229 008, 5496 004 0229 010,
5496 004 0229 012 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0492,
nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 21.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 6.§.),
likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis,
Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Muižas ceļš 4-4, Zaļeniekos,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5496 900 0321, kas sastāv no
dzīvokļa 38,6 m² platībā, kopīpašuma 386/13990 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu mājām ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0229 013, 5496 004 0229
009, 5496 004 0229 011, 5496 004 0229 008, 5496 004 0229 010, 5496 004 0229
012 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0492.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nosacīto cenu.
3.3.

Izvērtējot Platones pagasta pārvaldes 2018.gada 19.oktobra ierosinājumu Nr. JNP/217.4/18/45 un zemesgrāmatā reģistrēta īpašuma Ausekļa iela 42-4, Lielvircavā, Platones
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 34,4m² platībā, kopīpašuma 344/3337
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54700070154001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070154, nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas
2018.gada 1.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.19,3. §), likuma "Par pašvaldībām"
5

14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns,
Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Ausekļu iela 42-4, Lielvircavā,
Platones pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 34,4m² un kopīpašuma
344/3337 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700070154001, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070154.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Saulrieta iela 4-2, Lielplatones pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
Izskatot V.T., 2018.gada 9.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. JNP/319.1/18/284, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 27,6 m² platībā Saulrieta
ielā 4-2, Lielplatonē, Lielplatones pagastā atsavināšanu un 2018.gada 5.novembra
Lielplatones pagasta pārvaldē reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/18/902 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 2018.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.6,2.§) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2018.gada 10.okobra protokolu Nr.11, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis,
Aivars Geidāns, Kristaps Ozols), PRET – 1 (Kārlis Rimša); ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot V.T., par nosacīto cenu – 200,00 EUR (divi simti euro) dzīvokli
27,6 m platībā un kopīpašuma 258/2070 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0021 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0021 002
adrese: Saulrieta iela 4-2, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads.
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5. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Čema stūris, Līvbērzes pag.;
2.Pagastmājas lauks, Vilces pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
5.1.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Čema stūris”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 006 0202, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Čema stūris”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5462 006 0202 - 11,5 ha platībā ir reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163705 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes gabala daļa 5,8 ha platībā ir iznomāta līdz 31.12.2018., daļa - 5,7 ha platībā
ir nekopta un aizaugusi;
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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 2018.gada 10.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11; 2.§), Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–9 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons), PRET – 4 (Kārlis Rimša, Oskars
Cīrulis, Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Čema stūris”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5462 006 0202, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0202 - 11,5 ha platībā, pārdodot to
atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5.2.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Pagastmājas lauks”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5490 003 0332, konstatēts:
1) nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,612 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5490 003 0222. Īpašuma tiesības nostiprinātas Vilces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000560536 uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda 2016.gada 21.oktobrī;
2) zemes vienības daļa ir iznomāta līdz 2020.gada 31.decembrim;
3) zemes nomnieks izteicis vēlēšanos iegādāties īpašumā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 5490 003 0222;
4) zemes vienība nav nepieciešama Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2018.gada 10. oktobra lēmumu (protokols Nr.11), 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, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons), PRET – 4 (Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis,
Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Pagastmājas lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā (kadastra Nr.5490 003 0332), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
1,612 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0222, pārdodot to atklātā
izsolē.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
6. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Abgunstes skola)
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(Z.Caune, I.Vītola)
Izskatot A.A. 2018.gada 12.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr. JNPIP/3-16/18/105, par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošu zemes
vienību – starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 5496 006 0127 “Abgunstes skola”, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot vērā, ka zemes vienībai – starpgabalam
“Abgunstes skola” vienīgais pierobežnieks atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā ir
pieteicies kā pircējs, 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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Jelgavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumu „Par zemes vienības
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 8.§.), Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2018.gada 24.oktobra lēmumu (protokols Nr.12),
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot A.A. par nosacīto cenu – 400,- EUR (četri simti euro),
neapbūvētu zemes vienību – starpgabalu 0,1625 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 006
0127 “Abgunstes skola”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā.
7. §
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Salvijas, Glūdas pag.; 2.Grāvmaļi, Lielplatones
pag.; 3.Piestātnes lauks, Jaunsvirlaukas pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
7.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Salvijas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5452 005 0022, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības
2,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0040, nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada
domes 2018.gada 25.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 9.§; 9.1.p.) “Par zemes vienības
nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2018.gada 24.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.12,
1.§) un 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 –9 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons), PRET – 4 (Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Salvijas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra
Nr.5452 005 0022, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības 2,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0040, pārdodot to atklātā
izsolē.
2. Izsoles sākumcena 15 500 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
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7.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Grāvmaļi” ar kadastra Nr.5460 001 0314,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,73 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0319 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 (protokols Nr.9, 10.§)
“Par īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada domes
2017.gada 28.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 10.§) “Par zemes vienības
sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2018.gada 24.oktobra lēmumu (protokols
Nr.12), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –9 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons), PRET – 4 (Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kristaps Ozols);
ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Grāvmaļi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5460 001 0314, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,73 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0319, pārdodot to atklātā izsolē. Izsoles
sākumcena 12 300,- EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Grāvmaļi” ar kadastra Nr.5460 001 0319 izsoles
noteikumus.
Uzdot Lielplatones pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

7.3.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Piestātnes lauks” ar kadastra Nr.5456 010 0415,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 17,87 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0412 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 (protokols Nr.9, 10.§)
“Par īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada domes
2018.gada 25.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 9.§) “Par zemes vienības nodošanu
atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2018.gada 24.oktobra lēmumu (protokols Nr.12), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR –9 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs
Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons), PRET – 4 (Kārlis
Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Piestātnes lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.5456 010 0415, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
17,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0412, pārdodot to atklātā izsolē.
Izsoles sākumcena 112 800,- EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši astoņi simti
euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Piestātnes lauks” ar kadastra Nr.5456 010 0415
izsoles noteikumus.
Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
8. §

Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.)
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(Z.Caune, I.Vītola)
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Kaģu mežs”, Valgundes
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5486 002 0101, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5486 002 0101 sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5486 002 0415 – 2,15 ha platībā, no tās 2,03 ha mežs, Īpašuma
tiesības nostiprinātas Valgundes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000572391 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda 2017.gada 30.oktobrī;
2) zemes vienība nav nepieciešama Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un
aprites komisijas 2018.gada 10.oktobra lēmumu (protokols Nr.11, 2.§), Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis,), PRET – 3 (Kārlis Rimša,
Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā (kadastra Nr.5486 002 0101), kas sastāv no neapbūvētas meža zemes
vienības 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 002 0415, pārdodot to
atklātā izsolē.
2. Atcelt Jelgavas novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.8,
9.§)” Par cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē”.
3. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
9. §
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieguldot to SIA „Jelgavas novada KU”
pamatkapitālā (Platones, Elejas, Jaunsvirlaukas, Glūdas pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
Izskatot SIA ”Jelgavas novada KU” 2018.gada 26.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.JNP/312.1/18/174) par iespēju ieguldīt uzņēmuma pamatkapitālā zemes vienības, kas paredzētas
un tiek izmantotas SIA ”Jelgavas novada KU” lietošanā esošo būvju apkalpošanai un
uzturēšanai:
1) “Ūdenstornis”, adrese: Centra iela 12, Platone, Platones pag., Jelgavas nov.,
zemes vienība 0,153 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700030200, kadastrālā
vērtība- 118 EUR;
2) Ausekļa iela 32, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā zemes vienība
0,2282 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0259, kadastrālā vērtība -304
EUR;
3) Meža prospekts 1A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā apbūvēta zemes
vienība 0,821 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0295, kadastrālā
vērtība 1034,00 EUR;
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4) “Vecsvirlaukas artēziskais urbums”, Vecsvirlaukā, Jaunsvirlaukas pagastā, kas
sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības 0,2750 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54560060257, zemes kadastrālā vērtība 385,00 EUR;
5) “Jaunsvirlaukas artēziskais urbums”, Jaunsvirlaukas pagastā, kas sastāv no
vienas apbūvētas zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54560110146, zemes kadastrālā vērtība 70,00 EUR;
6) “Attīrīšanas”, Glūdas pagastā, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības
2,236 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 004 0093, zemes kadastrālā
vērtība 1722,00 EUR;
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu,
40.panta pirmo daļu, “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma” 49.panta otro daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2018.gada 21.augusta lēmumu (protokols Nr.9),Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2018.gada 24.oktobra
lēmumu (protokols Nr.12), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Kārlis Rimša), PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Aivars
Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamos īpašumus, ieguldot tos SIA „Jelgavas novada KU”, reģistrācijas
Nr.LV 40003410894, pamatkapitālā:
1.1. Ūdenstornis”, adrese: Centra iela 12, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads ar
kadastra Nr.54700030200, kas sastāv no zemes vienības 0,153 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5470 003 0200, ar kadastrālo vērtību 118,00 EUR (viens simts
astoņpadsmit euro);
1.2. Ausekļa iela 32, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54700070259, kas sastāv no zemes vienības 0,2282 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5470 007 0259, ar kadastrālo vērtību 304,00 EUR( trīs simti četri
euro);
1.3. Meža prospekts 1A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5448 006
0295, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,821 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54480060295, zemes kadastrālā vērtība 1034,00 EUR (viens tūkstotis
trīsdesmit četri euro);
1.4. “Vecsvirlaukas artēziskais urbums”, Vecsvirlaukā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra numuru 54560060257, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes
vienības 0,2750 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560060257, zemes kadastrālā
vērtība 385,00 EUR (trīs simti astoņdesmit pieci euro);
1.5. Jaunsvirlaukas artēziskais urbums”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra numuru 54560110146, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības 0,05
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110146, zemes kadastrālā vērtība 70,00
EUR (septiņdesmit euro);
1.6. “Attīrīšanas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54520040447, kas
sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības 2,236 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54520040093, zemes kadastrālā vērtība 1722,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti
divdesmit divi euro).
10. §
Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu
(Z.Caune, I.Vītola)
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Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” 2018.gada 31.oktobra
vēstuli „Par valsts dzīvokļu īpašumu Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.14 Niedru ielā 4, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu pašvaldībai”, konstatēts:
1) Latvijas valstij valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk –
Sabiedrība) personā atzītas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.54565100011 Niedru iela 4, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums) atbilstoši Augstākās tiesas Civillietu
tiesu palātas 2013.gada 2.aprīļa spriedumam lietā Nr.C06025110;
2) Īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda saskaņā ar
zemesgrāmatu tiesneša 2017.gada 1.augusta lēmumu un ierakstu Jaunsvirlaukas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000569547;
3) Nekustamais īpašums ir 18 dzīvokļu māja, kurā 4 dzīvokļi nav izīrēti, bet
konstatēts, ka faktiski tie tiek apdzīvoti. Katrā no dzīvokļiem dzīvo tajā
deklarētas personas, kurām iepriekšējo īres līgumu termiņi ir beigušies. Ievērojot
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas
noteikumu 6.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumus
Nr.972 “Noteikumi par neizīrēta valsts dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā”,
Sabiedrība piedāvā nodot Jelgavas novada pašvaldības īpašumā neizīrētos valsts
dzīvokļu īpašumus Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.14 (turpmāk – Dzīvokļi);
4) Jelgavas novada Dzīvokļu jautājumu komisijā ir izvērtēta Dzīvokļu
nepieciešamība pašvaldības funkciju nodrošināšanai un pieņemts lēmums rosināt
Dzīvokļu pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumus Nr.972 “Noteikumi par neizīrēta
valsts dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā”, 2013.gada 26.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana,
realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts
budžetā” 32.4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu,
Jelgavas novada Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 1.novembra lēmumu (protokols
Nr.19, 4.§) un ievērojot Jelgavas novada pašvaldības apstiprinātās Mājokļu politikas
vadlīnijas 2014.-2020.gadam, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša,
Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pārņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļu īpašumus Nr.3, Nr.4, Nr.5 un
Nr.14 Niedru ielā 4, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā,
pašvaldības funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā – nodrošināšanai.
2. Lēmumu nosūtīt VAS “Privatizācijas aģentūra” uz adresi: K.Valdemāra iela
31, Rīga, LV-1887, e-pasts info@pa.gov.lv.
11. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (Ceļmalas, Lielplatones pagasts)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Izskatot dokumentus par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
5460 002 0018, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1. Ar Lielplatones pagasta padomes 2004.gada 16.decembra lēmumu (protokols Nr.13,
17§) “Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un nosaukuma piešķiršanu” J.V.
pastāvīgā lietošanā piešķirta zeme “Ceļmalas”, Lielplatones pagastā 0,01 ha platībā.
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2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0018, Lielplatones pagastā, Jelgavas
novadā ir apbūvēta – uz tās atrodas J.V. valdījumā esoša garāža ar kadastra
apzīmējumu 5460 002 0018 001.
3. J.V. pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes vienība nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas
reģistrā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā līdz 2006.gada
31.augustam nav reģistrēts zemes robežu plāns zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5460 002 0018.
4. J.V. nav veicis ar zemes izpirkšanu saistītās darbības Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajos termiņos.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas pirmo punktu jāizbeidz
zemes lietošanas tiesības.
5. Ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumu (protokols Nr.8 41.§.) „Par
grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols
Nr.11, 48. 2.§ „Par zemes piekritību”” atzīts, ka Jelgavas novada pašvaldībai piekrīt
zemes gabals 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0018, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā.
6. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu, par apbūvēto
zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk
var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču
tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
7. Kopš 2010.gada 1.janvāra starp J.V. un Jelgavas novada pašvaldību slēgti zemes
nomas līgumi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0018 nomu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro un ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta
2.punktu, 57.pantu, 65.panta pirmo daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –11
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), PRET – 2
(Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izbeigt J.V. zemes lietošanas tiesības uz viņam pastāvīgā lietošanā piešķirtu
zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0018
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt, ka J.V. ir zemes nomas pirmtiesības un ar Jelgavas novada pašvaldību
noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas pirmtiesības jāizmanto līdz
2018.gada 31.decembrim.
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un
adresātam.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
12. §
Par ēkas nojaukšanu (Graudiņi, Svētes pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)

13

Izskatot Jelgavas novada būvvaldes būvinspektora 2018.gada 21.augusta atzinumu
Nr. BIS-BV-19.9-2018-7397 par dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482 005 0049
001, adrese “Graudiņi”, Svētes pag., Jelgavas nov., pārbaudi, 2018.gada 27.augusta lēmumu
Nr.BV/1.6/18/49 “Par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām
būvēm”, pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Civillikuma 1084.pantu
un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
158.1.apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols),
PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Nojaukt Jelgavas novada pašvaldībai piederošā īpašuma “Graudiņi”, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 005 0049, sastāvā esošo ēku ar kadastra apzīmējumu
5482 005 0049 001.
13. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Birzes iela, Lielplatones pagasts)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Lai nodrošinātu ar Jelgavas novada domes 2012.gada 24.oktobra lēmumu SIA
“Jelgavas novada KU” pamatkapitālā ieguldītā artēziskā urbuma uzturēšanai funkcionāli
nepieciešamo zemes platību, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.,
5.punktu, Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 11.pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 15.panta pirmo 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, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.9., 8., 9., 14., 17., 19.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 –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda
Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars
Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā 0,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
5460 001 0303 divās zemes vienībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Zemes vienību 0,26 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.1) saglabāt nekustamā
īpašuma “Birzes iela” sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
3. Projektētajai apbūvētajai zemes vienībai 0,24 ha platībā un uz tās esošajai būvei
piešķirt adresi Birzes iela 18, Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas nov., LV3022. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods 1201).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
14. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Skaras, Vircavas pagasts)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Lai nodrošinātu ar Jelgavas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu SIA
“Jelgavas novada KU” pamatkapitālā ieguldītās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzturēšanai
funkcionāli nepieciešamo zemes platību, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas
noteikumu 1., 5.punktu, Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
11.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 15.panta
pirmo 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, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9., 8., 9., 14., 17., 19.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”, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi’ 12.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars
Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā 4,92 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 5492
004 0265 divās zemes vienībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Zemes vienību 0,06 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.1) izveidot kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Sala iela 3”. Zemes vienībai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: „ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve” (NĪLM kods 1201). Zemes vienībai un būvei piešķirt adresi: Sala iela 3,
Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3036.
3. Zemes vienību 4,86 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.2) saglabāt nekustamā
īpašuma “Skaras” sastāvā. Zemes vienībai 4,86 platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM
kods 0600).
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. §
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Par VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" paredzētās darbības – valsts
nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30
pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā akceptu
(Z.Caune, O.Cīrulis)
Izskatot VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 2018.gada 24.oktobra
iesniegumu par paredzētās darbības - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras
poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā akceptu,
izvērtējot SIA “AMECO vide” sagatavoto ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Svētes paliene” novērtējuma ziņojumu VSIA
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paredzētajai darbībai – valsts nozīmes
ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūvei Jelgavas
novada Valgundes pagastā” , Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 21. septembra
Atzinuma Nr.6-01/1 “Par paredzētās darbības - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes
1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes
pagastā - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) –
dabas parku “Svētes paliene” novērtējuma ziņojumu” un pamatojoties uz likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, 23.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars
Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Akceptēt VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" paredzēto darbību valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma
pik.00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā.
2. Lēmumu par paredzēto darbību nosūtīt zināšanai Vides pārraudzības valsts
birojam;
3. Triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievietot Jelgavas novada pašvaldības
mājaslapā internetā un publicēt pašvaldības izdotajā laikrakstā ”Jelgavas novada
ziņas”.
Lēmums stājas spēkā no brīža kad tas paziņots adresātam. Lēmumu saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 79.pantu ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
(Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
16. §
Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta
pirmo daļu un trešo daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un aprites komisijas 2018.gada 24.oktobra lēmumu (protokols Nr.12, 4.§), Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis,
Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, automašīnu KIA
Cerato, valsts reģistrācijas Nr. GJ 3668, izgatavota 2007.gadā. Izsoles sākuma cena
450 EUR (četri simti piecdesmit euro), t.sk. PVN.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
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3. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam Vladislavam Pogožeļskim izveidot
izsoles komisiju un organizēt izsoli.
17. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
(Z.Caune, I.Vītola)
Izskatot Finanšu nodaļas ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu 2001.gada 30.maijā mirušajai M.M., personas kods ***,
pamatojoties uz zvērinātas notāres Vitas Krekles Muižnieces 11.05.2017. reģistra Nr.1532
aktu par mantojuma lietas izbeigšanu un atzīšanu par bezmantinieka mantu, likuma ,,Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars
Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Dzēst M.M. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 27,95 EUR apmērā un ar
to saistīto nokavējuma naudu.
2. Publicēt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu likuma ‘Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
18. §
Par grozījumu 2014.gada 29.oktobra Jelgavas novada domes lēmumā “Par
pagastu pārvalžu vadītāju savstarpēju aizvietošanu prombūtnes laikā”
(Z.Caune, I.Vītola)
Lai nodrošinātu pagastu pārvalžu vadītāju savstarpēju aizvietošanu prombūtnes laikā
gadījumos, kad ar 2014.gada 29.oktobra lēmumu noteiktais aizvietotājs pats ir aizvietojams,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis,
Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 29.oktobra lēmumā “Par
pagastu pārvalžu vadītāju savstarpēju aizvietošanu prombūtnes laikā”, papildinot to ar
5.punktu šādā redakcijā:
“5. Ja lēmuma 1.punktā noteikto savstarpējo aizvietošanu nav iespējams realizēt
objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, darbinieka pārejoša darbnespēja, komandējums vai citi
apstākļi), Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu aizvietošanu uzdod veikt
citam pagasta pārvaldes vadītājam.”
19. §
Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
(Z.Caune, I.Vītola, A.Geidāns)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 4.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Oskars Cīrulis), PRET – 2 (Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – 1
(Kārlis Rimša), nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstus:
1.1. Centrālā administrācija;
1.2. Jelgavas novada būvvalde;
1.3. Jelgavas novada pašvaldības policija;
1.4. Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
1.5. Jelgavas novada bāriņtiesa;
1.6. Jelgavas novada kultūras pārvalde;
1.7. Jelgavas novada īpašuma pārvalde;
1.8. Jelgavas novada labklājības pārvalde:
1.9. Jelgavas novada sociālais dienests;
1.10. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”;
1.11. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”;
1.12. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene”;
1.13. Jelgavas novada sporta centrs;
1.14. Jelgavas novada izglītības pārvalde;
1.15. Elejas vidusskola;
1.16. Kalnciema pagasta vidusskola;
1.17. Kalnciema vidusskola;
1.18. Līvbērzes pamatskola;
1.19. Vircavas vidusskola;
1.20. Aizupes pamatskola;
1.21. Sesavas pamatskola;
1.22. Šķibes pamatskola;
1.23. Staļģenes vidusskola;
1.24. Svētes pamatskola;
1.25. Vilces pamatskola;
1.26. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola;
1.27. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola;
1.28. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola;
1.29. Lielplatones internātpamatskola;
1.30. Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”;
1.31. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”;
1.32. Elejas pagasta pārvalde;
1.33. Glūdas pagasta pārvalde;
1.34. Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde;
1.35. Kalnciema pagasta pārvalde;
1.36. Lielplatones pagasta pārvalde;
1.37. Līvbērzes pagasta pārvalde;
1.38. Platones pagasta pārvalde;
1.39. Sesavas pagasta pārvalde;
1.40. Svētes pagasta pārvalde;
1.41. Valgundes pagasta pārvalde;
1.42. Vilces pagasta pārvalde;
1.43. Vircavas pagasta pārvalde;
1.44. Zaļenieku pagasta pārvalde;
1.45. No Jelgavas novada pašvaldības budžeta finansēto pedagogu amatu sarakstu;
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1.46. No Jelgavas novada pašvaldības budžeta finansēto sporta pedagogu amatu sarakstu.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administratīvā departamenta Personāla nodaļai.
20. §
Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā
(Z.Caune, I.Vītola)
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 –11 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), PRET – 2 (Aivars Geidāns,
Kristaps Ozols); ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā:
1.1. izteikt 2.2.4.punktu šādā redakcijā: “2.2.4. Pašvaldības Administratīvā departamenta
vadītājs”.
1.2. aizstāt 6.5.punktā vārdus “Finanšu nodaļa” ar vārdiem “Plānošanas un attīstības
departaments”.
21. §
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2018.gadam”” apstiprināšanu
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR –10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis), PRET – 2
(Aivars Geidāns, Kristaps Ozols); ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam””.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
22. §
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
(Z.Caune, O.Cīrulis)
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Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols),
PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
23. §
Par saistošo noteikumu Nr.12 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā" izdošasnu
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.panta trešo daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols),
PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Par palīdzību
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas Jelgavas novadā;
2. Saistošos noteikumus elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
24. §
Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu
(Z.Caune, O.Cīrulis, K.Rimša)
Izvērtējot Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas E.U. ziņojumu
par sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23. pantu, likuma
“Par pašvaldībām” 43.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem” 87., 88.2. un 90.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –10 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Oskars Cīrulis), PRET – 4 (Aivars Geidāns, Irina Dolgova, Kristaps Ozols, Kārlis
Rimša); ATTURAS – nav, nolemj:
1.Pilnveidot Jelgavas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju atbilstoši
ziņojumam par sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai
noraidīšanu.
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2.Uzdot Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājai E.U. līdz 2019.gada
7. janvārim
sagatavot teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un virzīt to
apstiprināšanai.
Deputāts K.Rimša pauž savu viedokli, ka balso “pret”, jo uzskata, ka sabiedriskās
apspriešanas pasākumi ir formāli, par tiem trūkst informācijas.
25. §
Par Publiskās apspriešanas kārtības nolikuma izstrādāšanu
(Z.Caune, I.Vītola, A.Geidāns, K.Rimša, Dz.Lagzdiņš, I.Dolgova)
“Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo sadaļu, 41.panta
2)punktu, 69.panta 1) un 8) punktu, ,,Jelgavas novada pašvaldības nolikuma’’ 19.3 un
103.punktu
Jelgavas novada dome nolemj:
Uzdot Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektorei L.Lonertei izstrādāt Nolikumu par
Publiskās apspriešanas kārtību.
Nolikumu iesniegt apstiprināšanā domē līdz …”
Izskatot deputātu K.Rimšas un I.Dolgovas iesniegto lēmumprojektu un, ņemot vērā,
ka Publisko apspriešanu, kas rīkojama Jelgavas novada pašvaldības nolikuma 99. un
100.punktā noteiktos gadījumos, kārtību nosaka Jelgavas novada pašvaldības nolikuma VII
nodaļa “Publiskās apspriešanas kārtība”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 4
(Aivars Geidāns, Irina Dolgova, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), PRET – 11 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Juris Razživins); ATTURAS –
nav, nolemj:
Noraidīt deputātu K.Rimšas un I.Dolgovas iesniegto lēmumumprojektu “Par
Publiskās apspriešanas kārtības nolikuma izstrādāšanu”.
26. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.g. 29.decembra lēmumā (protokols
Nr.21 20.§) “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”
(Z.Caune, I.Vītola)
Lai nodrošinātu operatīvāku lēmumu pieņemšanu par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas dzēšanu gadījumos, kad nav
nepieciešams izvērtēt lēmuma lietderību, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punktu, 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, 25.1
panta 2.punktu, 26.panta 6.1daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15
(Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Juris Razživins, Aivars
Geidāns, Irina Dolgova, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā
(protokols Nr.21 20.§) “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”:
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1.1. papildināt 1.punktu pirms vārdiem “Finanšu nodaļa” ar vārdiem “Administratīvā
departamenta”;
1.2. papildināt lēmumu ar 11. punktu šādā redakcijā :
“11. Pilnvarot nekustamā īpašuma nodokļa administrāciju pieņemt lēmumus par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nodokļu
maksātājiem, kuriem parāds nav lielāks par 15 EUR un trīs gadu laikā no maksājuma
termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu,
par pārmaksātajām nekustamā īpašuma nodokļa summām, kuras nepārsniedz 15
EUR, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai
triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav
pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai
nokavēto nodokļu maksājumu segšanai.
27. §
Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta
“Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
realizācijai
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Lauku atbalsta dienesta 2017.gada 13.oktobra lēmumu Nr. 10 9.3-11/17/1382-e
“Par projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
Nr.17-00-A019.332-000003 pieteikuma apstiprināšanu”, biedrības “Lauku partnerība
”Lielupe”” 2018.gada 5. novembra iesniegumu Nr. JNP/3-19.1/18/899 un Budžeta
komisijas 2018. gada 12. novembra sēdes protokolu Nr.2-19.1/18/23, 3 §, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis,
Juris Razživins, Aivars Geidāns, Irina Dolgova, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt priekšfinansējumu 25 000 EUR ( divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā
biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas,
sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr.17-00-A019.332-000003 realizācijai.
Projekta kopējās izmaksas 100 000 EUR ( simts tūkstoši euro ).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
28. §
Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta
“Lauku māksla” realizācijai
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Lauku atbalsta dienesta 2018. gada 5.jūlijā lēmumu Nr. 10 9.3-11/18/1284-e “Par
projekta “Lauku māksla” Nr.18-00-A019.333-000005 pieteikuma apstiprināšanu”, biedrības
“Lauku partnerība ”Lielupe”” 2018.gada 5. novembra iesniegumu Nr. JNP/3-19.1/18/900 un
Budžeta komisijas 2018. gada 12. novembra sēdes protokolu Nr. 2-19.1/18/23, 2§, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda
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Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars
Cīrulis, Juris Razživins, Aivars Geidāns, Irina Dolgova, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša),
PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt priekšfinansējumu 15 000,00 EUR ( piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi)
apmērā biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Lauku māksla” Nr.18-00A019.333-000005 realizācijai. Projekta kopējās izmaksas 81 043,74 EUR
(astoņdesmit viens tūkstotis četrdesmit trīs euro un 74 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
29. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Novada mantojums”” projekta “Brīvdabas
konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” realizācijai
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Lauku atbalsta dienesta 2018.gada 7.jūnija lēmumu Nr. 06.6-11/18/215 “Par
projekta “Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” Nr.18-06-AL03-A019.2203000011 pieteikuma apstiprināšanu”, biedrības “Novada Mantojums”” 2018.gada 30. oktobra
iesniegumu Nr. JNP/3-19.1/18/888 un Budžeta komisijas 2018. gada 12. novembra sēdes
protokolu Nr. 2-19.1/18/23, 5§, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Juris Razživins, Aivars Geidāns, Irina
Dolgova, Kristaps Ozols, Kārlis Rimša), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 977,11 EUR ( deviņi simti septiņdesmit septiņi euro, 11
centi) apmērā biedrībai “Novada Mantojums” projekta “Brīvdabas konferenču telpas
izbūve Svētes pils dārzā” Nr.18-06-AL03-A019.2203-000011 realizācijai. Projekta
kopējās izmaksas 9642,07 EUR (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro, 96
centi ).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
30. §
Par projekta “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto
pakalpojumu infrastruktūras attīstība” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu
(Z.Caune, I.Vītola)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas
noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Juris Razživins, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis
Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības piedalīšanos projektu konkursā saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.
2. Iesniegt projekta pieteikumu “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas
plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” projekta iesniegumu otrajā atlases kārtā.
3. Plānot projekta īstenošanu 2019. -2020.gadā Jelgavas novada pašvaldības izstrādāto
projekta pieteikumu “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā
iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība”,
4. Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē projektam nepieciešamā
finansējuma apmērā: projekta kopējās izmaksas ir 1 746 528.37 euro, tai skaitā
projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 934 054,00 euro, tai skaitā
ERAF finansējums – 741 075,90 euro, valsts budžeta dotācijas 35027.02 euro, cits
publiskais finansējums (rezerves finansējuma ERAF daļa) 52870.00 euro pašvaldības
finansējums 917 555.45 euro, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 812 474.37 euro
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un Attīstības departamenta Attīstības
nodaļai.
31. §
Par Vilces pagasta Ķīves bibliotēkas reorganizāciju
(Z.Caune, A.Tračuma, A.Geidāns, I.Dolgova)
Izskatot Latvijas Republikas Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu
2018.gada 16.jūlijā Nr. BV/1.6/18/35 “Par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku
drošību apdraudošām būvēm”, 2018.gada 27.jūnija būvinspektora atzinumu Nr. BIS-BV19.9-2018-5696 par būves pārbaudi nekustamā īpašumā “Ķīves skola”, Vilces pagasts,
Jelgavas novads,
konstatēts, ka dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums:
54900050057001), kurā atrodas Ķīves bibliotēka, ir cilvēka drošību apdraudoša būve.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21. Panta 9.daļas, Civillikuma 1084.panta, Vispārīgo
būvnoteikumu 158.1 apakšpunkta prasībām, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Juris Razživins, Modris Jansons, Oskars
Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Slēgt Ķīves bibliotēku Ķīves skolā, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar 2018.gada
1.decembri.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pārvaldei.
32. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Liepu iela 18-9, Vircavas pagasts)
(Z.Caune, D.Branta)
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Izskatot J.V. 2018.gada 11.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.JNP/3-19.1/18/533
par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 55,7 m² platībā Liepu ielā 18-9,
Mazlaukos, Vircavas pagastā atsavināšanu un 2018.gada 26.novembrī reģistrētu iesniegumu
ar Nr.JNPIP/3-10/18/73 par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli par Pašvaldības mantas
novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta
trešo daļu, Jelgavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumu (protokols Nr.10,25.§.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2018.gada 24.oktobra protokolu Nr.12, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR –15 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Irina Dolgova,
Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Juris Razživins,
Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET –
nav; ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot J.V., par nosacīto cenu – 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti
euro) dzīvokli 55,7 m2 platībā un kopīpašuma 557/7925 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0089 005, adrese: Liepu iela 189, Mazlauki, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1.
Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2.
Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gada laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.

33. §
Par piedalīšanos projektā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē – “Plānošanas dokumentu
izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”
(Z.Caune, D.Gražule, I.Dolgova)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Latvijas vides fonda administrācijas atklātu projektu konkursu „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē – “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu
pārvaldībai” noteikumiem un Jelgavas novada pašvaldības investīciju plānu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Irina
Dolgova, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Juris
Razživins, Modris Jansons, Oskars Cīrulis, Aivars Geidāns, Kristaps Ozols), PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projekta konkursā „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē – “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu
pārvaldībai”
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības
nodaļai un Īpašuma pārvaldei.
34. §
Par piedalīšanos projektā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē – “Publisko ūdeņu
praktiskā pārvaldība” un līdzfinansējuma piešķiršanu
(Z.Caune, D.Gražule, I.Dolgova, J.Lavenieks, K.Rimša)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Latvijas vides fonda administrācijas atklātu projektu konkursu „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē – “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” noteikumiem un
Jelgavas novada pašvaldības investīciju plānu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
–14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Naglis, Juris Razživins, Modris Jansons, Oskars
Cīrulis, Aivars Geidāns, Kristaps Ozols), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša),
nolemj:
1.
2.
3.

Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projekta konkursā „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē – “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Piešķirt līdzfinansējumu 30% apmērā no piešķirtās projektu summas.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības
nodaļai un Īpašuma pārvaldei.

Sēde slēgta plkst. 15:53
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

Z. Caune

03.12.2018.

Protokoliste

I. Skvirecka
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