LATVIJAS REPUBLIKA

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

JELGAVAS NOVADA DOME

2019.gada 30.oktobrī

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 19
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielsvētes iela 16-33, Svētes
pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Līgotnes1-13, Glūdaspag.; 2.Līgotnes1-11, Glūdas
pag.; 3.Līgotnes1-5, Glūdas pag.; 4.Dimanti-3, Platones pag.; 5.Draudzības6-110,
Kalnciems; 6.Lielupes23-6, Kalnciems; 7.Kastaņu4-3, Sesavas pag.; 8.Austrumu iela 916, Vilce)
4. Par Jelgavas novada domes 2019.gada 25.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.16,
26.§) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu (Līgotnes 1-15, Glūdas
pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Lietuvas iela 47,
Eleja; 2.Jaundzintari, Līvbērzes pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jauneži, Līvbērzes pag.;
2.Vīndedži, Sesavas pag.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Ilzītes, Līvbērzes pag.; 2.Gundegas,
Līvbērzes pag.; 3.Rudzi, Līvbērzes pag.; 4.Zvirbuļi, Jaunsvirlaukas pag.; 5.Šļūkas,
Vircavas pag.; 6.Ogas, Valgundes pag.; 7.Mežrozes, Valgundes pag.; 8.Smilšu22, Svētes
pag.; 9.Smilšu20, Svētes pag.; 10.Smilšu18, Svētes pag.; 11.Smilšu8, Svētes pag.;
12.Smilšu6, Svētes pag.; 13.Smilšu4, Svētes pag.; 14.Smilšu2, Svētes pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lietuvas iela 49, Eleja)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Salnīku birzs, Jaunsvirlaukas pag.;
2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Balžu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Mežkakti,
Svētes pag.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.)
12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā (sēdes
protokols Nr.15; 17.§) „Par dāvinājuma pieņemšanu” (Bērzu iela 1-2, Līvbērzes pag.)
13. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Krūmāji, Elejas pag.)

14. Par zemes vienības sadalīšanu (Bajāri, Sesavas pag.)
15. Par zemes vienības sadalīšanu (54520040442, Glūdas pag.)
16. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Platones pag.)
17. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības atzīšanu par piekrītošu
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Ošu mežs, Vilces pag.)
18. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu
(Klieņi, Sesavas pag.)
19. Par būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādi
20. Par Jelgavas novada Pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu maksas
apstiprināšanu
21. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
22. Par Vides komisijas apstiprināšanu
23. Par Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta nolikuma
apstiprināšanu
24. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem
Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu
kompensēšanai” izdošanu
25. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt
dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību” izdošanu
26. Par samazinājuma noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai
27. Par Jelgavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma ( protokols Nr.10 3.§ )
"Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē" atcelšanu (Celtniecības iela 18-7, Eleja)
28. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas
noteikumi” izdošanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
29. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā “Par
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” (protokols Nr.15, 28.§)
30. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Meža taku skrējieni"
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
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Aija Tračuma
Valda Sējāne
Ojārs Briedis
Juris Lavenieks
Modris Jansons
Kārlis Rimša
Juris Razživins
Nataļja Hohlova
Sarmīte Balode
Aivars Krūmiņš
Kristaps Ozols
Oskars Cīrulis
Inta Savicka
Irina Dolgova
Aivars Naglis

- piedalās
- piedalās
- piedalās (ar 19.jautājuma izskatīšanu)
- piedalās
- nepiedalās (slimības dēļ)
- piedalās
- piedalās
- piedalās (ar 3.jautājuma izskatīšanu)
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (darba dēļ)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Valdis Buividaitis, Dace
Kaņepone, Beāta Cirmane, Ginta Avotiņa, Sandra Kalvāne, Ieva Lazdiņa, Anda Strautniece,
Kristīne Rengarte, Dainis Keidāns, Kārlis Kindzulis, Māris Žoids, Aivars Kokins, Modris
Žeivots, Zane Sondore, Anita Liekna, Solveiga Alksne, Daiga Branta, Vladislavs Beitāns,
Inese Tarvida, Ilvija Tetērina, Aleksandrs Zelenkevičs, Aija Udalova, Laila Čima, Karīna
Voitkāne, Elita Andrasone, Dace Gražule, Līga Rozenbaha, Iveta Strēlniece, Maija
Lasmane, Rita Borščevska, Anda Duge, Silvija Zīberte, Ruta Medne, Pēteris Veļeckis,
Staņislavs Matuss, Aivars Brikmanis, Vladislavs Pogožeļskis, Antra Alksne;
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” jurists:
Aldis Jēgeris
INFORMĒ: Sēdes vadītājs Z.Caune par papildus diviem lēmumprojektiem, kuru izskatīšana
jāiekļauj sēdes Darba kārtībā, aicina deputātus nobalsot par to.
1. §
Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
(Z.Caune)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Kārlis
Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU ar papildus divu lēmumprojektu izskatīšanu.
Deputāts K.Rimša lūdz vārdu, nolasa paziņojumu:
“Lai izrādītu attieksmi pret to, ka juridiskā pakalpojuma sniedzēji domes sēdēs
maldinošu informāciju sniedz kā privātpersonas, turpināšu domes sēžu laikā stāvēt
kājās”.
2. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielsvētes iela 16-33, Svētes
pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)
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Izskatot Svētes pagasta iedzīvotājas A.B. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldības Svētes pagasta pārvaldē 2019.gada 21.augustā ar Nr.JNP/3-19.1/19/653 ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Lielsvētes iela 16-33, Svētē, Svētes
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir dzīvoklis Lielsvētes iela 16-33, Svētē,
Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 46,8 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts A. B.;
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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš,
Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Lielsvētes iela 16-33, Svētē, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Lielsvētes iela 16-33, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo
platību 46,8 m² un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820020423001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020423, platība 0,4401 ha, 468/15278
domājamās daļas.
3. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
3. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Līgotnes1-13, Glūdaspag.; 2.Līgotnes1-11, Glūdas
pag.; 3.Līgotnes1-5, Glūdas pag.; 4.Dimanti-3, Platones pag.; 5.Draudzības6-110,
Kalnciems; 6.Lielupes23-6, Kalnciems; 7.Kastaņu4-3, Sesavas pag.; 8.Austrumu iela 9-16,
Vilce)
(Z.Caune, I.Vītola)

3.1.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma “Līgotnes 1”-13, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54529000442, kas sastāv no dzīvokļa 39,9 m2 platībā, kopīpašuma 399/7297
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54520050061001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061, nepieciešamību
pašvaldību 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 2019.gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10; 3.§, 3.2.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas,
aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15;
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1.§) un Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§)
„Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars
Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova),
nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu “Līgotnes 1”-13, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54529000442, kas sastāv no dzīvokļa 39,9 m2 platībā, kopīpašuma
399/7297 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54520050061001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
54520050061.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3.2.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54529000441, kas sastāv no dzīvokļa 21,7 m2 platībā, kopīpašuma 217/7297
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54520050061001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061, nepieciešamību
pašvaldību 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 2019.gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10; 3.§, 3.3.p.) „Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas,
aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15;
1.§) un Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§)
„Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars
Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova),
nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54529000441, kas sastāv no dzīvokļa 21,7 m2 platībā un kopīpašuma
217/7297 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54520050061001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
54520050061.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3.3.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma “Līgotnes 1”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54529000445, kas sastāv no dzīvokļa 21 m2 platībā un kopīpašuma 210/7297
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54520050061001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061, nepieciešamību
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pašvaldību 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 2019.gada 31.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.13; 3.§, 3.1.p.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites
un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15; 1.§) un
Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) „Par
īpašuma izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars
Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova),
nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu “Līgotnes 1”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54529000445, kas sastāv no dzīvokļa 21 m2 platībā un kopīpašuma
210/7297 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54520050061001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
54520050061.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 900,00 EUR (deviņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3.4.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma “Dimanti”-3, Platones pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54709000214, kas sastāv no dzīvokļa 29m2 platībā un kopīpašuma 297/2070
domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700030207001, būves
ar kadastra apzīmējumu 54700030207002, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207003
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700030207 (11.06.2012 reģistrēts Platones
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000010376 3) 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 2019.gada
26.jūnija lēmumu (protokols Nr. 10 3.§4.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un
izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu “Dimanti”-3, Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54709000214, kas sastāv no dzīvokļa 29m2 platībā un kopīpašuma
297/2070 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54700030207001, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207002, būves ar
kadastra apzīmējumu 54700030207003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54700030207.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
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4. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3.5.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Draudzības ielā 6-110, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54119000875, kas sastāv no dzīvokļa 31,4m2 platībā un
kopīpašuma 314/55152 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010008001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010008 (10.07.2019
reģistrēts Kalnciema pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.71 110) 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
2019.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr. 9 2.§2.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un
izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Draudzības ielā 6-110, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54119000875, kas sastāv no dzīvokļa 31,4m2 platībā
un kopīpašuma 314/55152 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010008001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54110010008.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3.6.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Lielupes ielā 23-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54119000876, kas sastāv no dzīvokļa 74,2m2 platībā un
kopīpašuma 720/7769 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010016001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010016 (01.08.2019.
reģistrēts Kalnciema pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.96 6) 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
2019.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr. 9 2.§1.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un
izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Lielupes ielā 23-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54119000876, kas sastāv no dzīvokļa 74,2m2 platībā
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un kopīpašuma 720/7769 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54110010016001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54110010016.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 4700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3.7.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Kastaņu iela 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54749000225, kas sastāv no dzīvokļa 64,3 m2 platībā un kopīpašuma
606/12923 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54740070267001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740070267, (13.06.2019.reģistrēts
Sesavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.314 3) 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 2019.gada
27.februāra lēmumu (protokols Nr. 2 3.§ ) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un
izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Irina Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Kastaņu iela 4-3, Bērvircavā,Sesavas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54749000225, kas sastāv no dzīvokļa 64,3 m2 platībā un
kopīpašuma 606/12923 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54740070267001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740070267.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 4000 EUR (četri tūkstoši euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3.8.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Austrumu ielā 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54909000058, kas sastāv no dzīvokļa 87 m2 platībā un kopīpašuma
870/11246 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54900030195001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030195, (12.05.1999.reģistrēts
Vilces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.368 16) 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 2019.gada 24.aprīļa
lēmumu (protokols Nr. 7 3.§ ) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas
novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada
30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija
lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars
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Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 (Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Austrumu ielā 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54909000058, kas sastāv no dzīvokļa 87m2 platībā un
kopīpašuma 870/11246 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54900030195001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030195.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Vilces pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4. §
Par Jelgavas novada domes 2019.gada 25.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.16,
26.§) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu (Līgotnes 1-15, Glūdas
pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54529000446 “Līgotnes 1”-15, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 57,9 m² platībā un kopīpašuma 579/7297
domājamajām daļām no zemes vienības, kadastra apzīmējums 54520050061 un dzīvojamās
mājas, kadastra apzīmējums 54520050061001, nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas
2019.gada 10.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 5.§), likuma “Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvā procesa likuma
57.pantu, 70.panta trešo daļu, 83.panta pirmo un otro daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Irina Dolgova
balsojumā nepiedalās, nolemj:
Atcelt Jelgavas novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumu (sēdes protokols
Nr.16, 26.§) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”.
5. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Lietuvas iela 47, Eleja;
2.Jaundzintari, Līvbērzes pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

5.1.
Izskatot Jura Blukmaņa 2017.gada 28.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldībā ar Nr. JNP/3-19.1/17/1135, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību Lietuvas iela 47, Eleja, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgās, zemesgrāmatā reģistrētas zemes vienības
Lietuvas iela 47, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu
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54480060514 atrodas J. B. piederoša būve, kas ir reģistrēta Zemgales rajona tiesas
Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000174954.
2) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve) .
3) Par zemes vienības nomu ar būves īpašnieku ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ziedonis
Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša,
Nataļja Hohlova, Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu apbūvētu zemes vienību 0,2666 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 54480060514 Lietuvas ielā 47, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā..
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. Lēmumu nosūtīt adresātam.
5.2.
Izskatot G. Š., 2019.gada 8.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/772, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības „Jaundzintari”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Jaundzintari”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 54620080030 atrodas Guntim
Škutānam piederoša dzīvojamā māja ar adresi: Dzintaru iela 1, Vārpa, Līvbērzes
pag., Jelgavas nov., kas 25.09.2019. ir reģistrēta Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000593079.
2) 2012.gada 18.oktobrī starp Jelgavas novada pašvaldību un G. Š. noslēgts Lauku
apvidus zemes nomas līgums Nr.LIV/12-3/12/107 par īpašuma “Jaundzintari” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 54620080030, 54620080031 un 54620080081
nomu.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu,
uz kura atrodas ēka (būve).
4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi,
kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu un 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
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4.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis,
Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova, Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Guntim Škutānam nekustamā īpašuma
„Jaundzintari”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54620080030,
sastāvā esošo apbūvēto zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54620080030, neapbūvēto zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54620080031 un neapbūvēto zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54620080081.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
6. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jauneži, Līvbērzes pag.;
2.Vīndedži, Sesavas pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

6.1.
Izskatot D. G. 2019.gada 1.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/755, par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošu
apbūvēto zemes vienību „Jauneži”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā 4,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54620010033, par Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas,
aprites un atsavināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot vērā, ka uz
zemesgabala atrodas D. G., piederoša ēkas, kas 30.05.2018. ir reģistrētas Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000550843, 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, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, Jelgavas novada domes 2019.gada
27.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 34.§) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai
par nosacīto cenu” un Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 29.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 1.§),
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis (balso mutiski), Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova,
Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot D. G. par nosacīto cenu 10000,- EUR (desmit tūkstoši euro),
apbūvētu zemes vienību „Jauneži”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā 4,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54620010033.
Noteikt šādu zemes pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircēja samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

6.2.
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Izskatot D. M. 2018.gada 13.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-10/18/66, par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas zemes
vienības 1,561 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740090014 “Vīndedži”, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu un 2019.gada 26.septembrī Jelgavas novada
pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.2/19/1426 par piekrišanu iegādāties
minēto zemes vienību par Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas apstiprināto 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 pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 29.augusta lēmumu( protokols
Nr.13) , Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ziedonis Caune, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis (balso mutiski), Kārlis Rimša, Nataļja
Hohlova, Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 1.Atsavināt, pārdodot D. M. par nosacīto cenu – 4900,00 EUR (četri tūkstoši deviņi
simti euro), zemes vienību 1,5610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740090014 “
Vīndedži”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu zemes pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 500,00 EUR apmērā no pirkuma summas pircēja samaksā divu
nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
7. §
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Ilzītes, Līvbērzes pag.; 2.Gundegas, Līvbērzes
pag.; 3.Rudzi, Līvbērzes pag.; 4.Zvirbuļi, Jaunsvirlaukas pag.; 5.Šļūkas, Vircavas pag.;
6.Ogas, Valgundes pag.; 7.Mežrozes, Valgundes pag.; 8.Smilšu22, Svētes pag.; 9.Smilšu20,
Svētes pag.; 10.Smilšu18, Svētes pag.; 11.Smilšu8, Svētes pag.; 12.Smilšu6, Svētes pag.;
13.Smilšu4, Svētes pag.; 14.Smilšu2, Svētes pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

7.1.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ilzītes”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620080087 (reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000578066) 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 2019.gada 31.jūlija
lēmumu (protokols Nr.13, 6.§; 6.6.p.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēru
un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis
Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis
Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Ilzītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54620080087, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620080087 - 1,83 ha platībā.
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2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles sākumcena 6200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus.
5. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.2.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620080118 (reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000580588) 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 2019.gada 31.jūlija
lēmumu (protokols Nr.13, 6.§; 6.5.p.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēru
un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis
Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis
Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Gundegas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54620080118, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības 1,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620080067 .
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles sākumcena 5200 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus.
5. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.3.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudzi”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620080136 (reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000589382) 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 2019.gada 31.jūlija
lēmumu (protokols Nr.13, 6.§; 6.2.p.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.15), Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēru
un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis
Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis
Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Rudzi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54620080136, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620080112 .
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2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles sākumcena 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus.
5. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.4.
Izskatot G. Š. iesniegumu, kas saņemts Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē 2019.gada
8.oktobrī (reģistrācijas Nr.JNP/3-19.1/19/766), un Ā. B. zemnieku saimniecības “Sējas”,
reģ.Nr.43601006449, iesniegumu, kas saņemts Jelgavas novada pašvaldībā 2019.gada
9.oktobrī (reģistrācijas Nr.JNP/3-19.2/19/1484), par piekrišanu iegūt īpašumā Jelgavas
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - starpgabalu “Zvirbuļi”, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā, 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 2019.gada 29.maija lēmumu “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai” (sēdes
protokols Nr.9, 4.§), Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 11.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14) 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
– 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3 (Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Zvirbuļi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54560110036, kas sastāv no starpgabala - neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības 2,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110157,
pārdodot to atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.
2. Izsoles sākumcena 13400 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.5.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54920040131, “Šļūkas”, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54920040131, 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 2014.gada 23.jūlija lēmumu
(sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”,
Jelgavas novada domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 6.§) “Par zemes
vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu
(protokols Nr.15), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina
Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamā īpašuma „Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
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Nr.54920040131, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54920040131 platībā 1,13 ha, 1935/2131 domājamās daļas.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.6.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības īpašuma “Ogas”, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.54860100570 (reģistrēts Valgundes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000587874) 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 2019.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.13, 6.§) „Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.15), 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 – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET
– 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova),
nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Ogas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54860100570, kas sastāv no zemes vienības 0,1257 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54860100433.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 600,- EUR (seši simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.7.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības īpašuma “Mežrozes”, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860100560 (reģistrēts Valgundes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000588215) 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 2019.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.13,
6.§) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības
mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.15), 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 – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars
Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris
Lavenieks), PRET – 3 (Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1
(Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54860100560, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,65 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 54860100231.
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2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 1200,- EUR (viens tūkstotis divi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.8.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820020703, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4035 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820020685 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.1.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.13), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3
(Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu ielā 22, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020703, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4035 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020685.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 7889,- EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.9.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820020702, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,3789 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820020684 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.2.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.13), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3
(Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu iela 20, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020702, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,3789 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020684.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 7775,- EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
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4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.10.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820020700, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4452 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820020683 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.3.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.13), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3
(Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu ielā 18, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020700, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4452 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020683.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 8501,- EUR (astoņi tūkstoši pieci simti viens euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.11.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820020698, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,3881 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820020681 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.4.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.13), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3
(Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu iela 8, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020698, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,3881 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020681.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 7853,- EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
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7.12.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820020693, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,5873 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820020676 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.5.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.13), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3
(Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu ielā 6, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020693, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,5873 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020676.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 9641,- EUR (deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.13.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820020691, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,521 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820020675 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.6.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.13), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3
(Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu ielā 4, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020691, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,521 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 54820020675.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 7109,- EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņi euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.14.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54820020690, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4297 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
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54820020674 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.7.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.13), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 3
(Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu ielā 2, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020690, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4297 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020674.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena 6079,- EUR (seši tūkstoši septiņdesmit deviņi euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
8. §
Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

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
2019.gada 29.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 7.§;) “Par zemes vienības atsavināšanu
izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 25.septembra rīkojumu Nr.JNP/3-2/19/203
“Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma “Pūpoliņi”, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, atkārtotā, otrā, izsole uzskatāma par nenotikušu 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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Pūpoliņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54520010215, kas sastāv no starpgabala - neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības 1,075 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520020215,
pārdodot to atklātā, trešajā, izsolē ar pretendentu atlasi.
2. Izsoles sākumcena 3590 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
9. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lietuvas iela 49, Eleja)
(Z.Caune, I.Vītola)
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Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Lietuvas iela 49, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54480060523, konstatēts:
1) nekustamais īpašums Lietuvas ielā 49, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54480060523 sastāv no zemes vienības 0,1426 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54480060515 un uz tā esošas ēkas ar kadastra apzīmējumu
54480060296001 (funkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs);
2) Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2018. gada 27. jūnija lēmumu (protokols Nr.
8,18.§) “Par zemes vienības sadalīšanu” un Jelgavas novada domes lēmumu
(protokols Nr. 15, 20.§) “Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018. gada 27.
jūnija lēmumā (protokols Nr.8, 18.§) “Par zemes vienības sadalīšanu”, zemes
vienība 0,1426 ha platībā un uz tās esošā būve atdalīta no nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 54480060296;
3) īpašuma tiesības nostiprinātas Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.413
uz Jelgavas novada pašvaldības vārda ;
4) zemes vienība un būve 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 domes 2018. gada 27. jūnija lēmumu (protokols
Nr. 8 ,18.§) “Par zemes vienības sadalīšanu” , Jelgavas novada domes lēmumu (protokols
Nr. 15, 20.§) “Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018. gada 27. jūnija lēmumā
(protokols Nr.8, 18.§) “Par zemes vienības sadalīšanu” , 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 – 12 (Ziedonis
Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Juris Lavenieks, Irina Dolgova),
PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Lietuvas iela 49, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā
ar kadastra Nr.54480060523, kas sastāv no zemes vienības 0,1426 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54480060515 un būves ar kadastra apzīmējumu
54480060296001, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
10. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Salnīku birzs, Jaunsvirlaukas pag.;
2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Balžu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Mežkakti,
Svētes pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

10.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Salnīku birzs” ar kadastra Nr.54560120128,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54560120128 ar kopējo platību 0,570 ha, tai skaitā mežaudze 0,505 ha,
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 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
2019.gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 10.§) “Par nekustamā īpašuma
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nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites
un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.15), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Aivars Krūmiņš,
Juris Lavenieks), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1
(Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Salnīku birzs” ar kadastra Nr.54560120128,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54560120128 ar kopējo platību 0,570 ha, tai skaitā mežaudze 0,505 ha,
pārdodot to atklātā izsolē.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
10.2.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Mauriņu mežs” ar kadastra Nr.54560110122,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54560110122 ar kopējo platību 2,48 ha, tai skaitā mežaudze 2,30 ha,
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 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
2019.gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 10.§) “Par nekustamā īpašuma
nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites
un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.15), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Aivars Krūmiņš,
Juris Lavenieks), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1
(Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mauriņu mežs” ar kadastra Nr.54560110122,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54560110122 ar kopējo platību 2,48 ha, tai skaitā mežaudze 2,30 ha,
pārdodot to atklātā izsolē.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 5200 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
10.3.
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Balžu mežs” ar kadastra Nr.54560110120,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54560110120 ar kopējo platību 8,61 ha, tai skaitā mežaudze 8,37 ha,
nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 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
2019.gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 10.§) “Par nekustamā īpašuma
nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites
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un atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.15), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Aivars Krūmiņš,
Juris Lavenieks), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1
(Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Balžu mežs” ar kadastra Nr.54560110120,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54560110120 ar kopējo platību 8,61 ha, tai skaitā mežaudze 8,37 ha,
pārdodot to atklātā izsolē.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 26 800,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
10.4.
Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 54820020325, “Mežkakti”, Svētes
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54820020325 un būves ar kadastra apzīmējumu 54820020325001,
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 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par
īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada domes 2019.gada
26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 10.§, 10.4.p.) “Par nekustamā īpašuma nodošanu
atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.15), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Aivars Krūmiņš,
Juris Lavenieks), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Irina Dolgova), ATTURAS – 1
(Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mežkakti”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54820020325, kas sastāv no zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54820020325 un būves ar kadastra apzīmējumu 54820020325001.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 7600,- EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

11. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 25.septembra
rīkojumu Nr.JNP/3-2/19/204 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā
īpašuma “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā otrā izsole uzskatāma par
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nenotikušu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris
Lavenieks, Irina Dolgova), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš),
ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5486 002 0101, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5486 002 0415 ar kopējo platību 2,15 ha, tai skaitā mežaudze 2,03 ha, pārdodot to
atkārtotā, trešajā, rakstiskajā izsolē. Izsoles sākumcena 15 180,- EUR (piecpadsmit
tūkstoši viens simts astoņdesmit euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
12. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā (sēdes
protokols Nr.15; 17.§) „Par dāvinājuma pieņemšanu” (Bērzu iela 1-2, Līvbērzes pag.)
(Z.Caune, I.Vītola)

Lai reģistrētu zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu
ar kadastra Nr.54629000164 Bērzu ielā 1-2, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kas saņemts dāvinājumā no L. P., pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 87.panta
pirmās daļas 1.punktu, Civillikuma 1927.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova,
Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā (sēdes protokols Nr.15,
17.§) „Par dāvinājuma pieņemšanu” šādus grozījumus:
1. Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Dzēst L. P. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 15,56 EUR apmērā un ar to
saistīto nokavējuma naudu, par nekustamo īpašumu Bērzu iela 1-2, Līvbērzē, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā”.
2. Papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Atlīdzināt Jelgavas novada pašvaldības komunālajam uzņēmumam komunālo
pakalpojumu, apsaimniekošanas un kopīpašuma pārvaldīšanas maksas parādu par
nekustamo īpašumu Bērzu iela 1-2, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, par
kopējo summu 1012,18 EUR”.
13. §
Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Krūmāji, Elejas pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)
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Izvērtējot nekustamā īpašuma “Krūmāji”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.54480060217, turpmāko izmantošanu, konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Krūmāji”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54480060217, sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54480060217, īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā;
2) zemes vienības piekritība pašvaldībai noteikta ar Elejas pagasta padomes 2008.gada
29.septembra lēmumu “Par lauku apvidus zemes piekritību Elejas pagasta
pašvaldībai ” (protokols Nr.14, 1.§);
3) zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, tādēļ tai
nosakāms starpgabala statuss, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta “b” apakšpunktu.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta
11.punkta “b” apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54480060217
“Krūmāji”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.
2. Reģistrēt starpgabalu zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
14. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Bajāri, Sesavas pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)

Izvērtējot pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 71,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54740030527 “Bajāri” , Sesavas pagastā, Jelgavas novadā turpmāko
izmantošanu, konstatēts, ka uz zemes vienības daļas atrodas zeme, kura iznomāta personisko
palīgsaimniecību vajadzībām, pārējā zemes vienības daļa ir iznomāta lauksaimnieciskajai
ražošanai. Lai sakārtotu īpašuma tiesības, optimizētu zemes un resursu izmatošanu,
nepieciešama pašvaldībai piekrītošas zemes vienības
71,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54740030527 sadalīšana.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 15.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1., 5.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Jelgavas novada
pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,Jelgavas novada
teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars
Cīrulis, Aivars Krūmiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Bajāri”,
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā 71,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
54740030527 trīs zemes vienībās, saskaņā ar grafisko pielikumu.
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2. Projektēto zemes vienību 7,1 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.1) izveidot kā
pastāvīgu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Pūku lauks”. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. Projektēto zemes vienību 0,6 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.2) izveidot kā
pastāvīgu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Mazlauks”. Zemes vienībai
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”(NĪLM kods 0101).
4. Projektēto zemes vienību 63,9 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.3) izveidot kā
pastāvīgu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Bajāri”. Zemes vienībai
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
15. §
Par zemes vienības sadalīšanu (54520040442, Glūdas pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)

Izvērtējot pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 3,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54520040442 Glūdas pagastā, Jelgavas novadā turpmāko izmantošanu,
konstatēts, ka zemes vienības daļa tiek iznomāta bijušajam zemes lietotājam piemājas
saimniecības uzturēšanai, pārējā zemes vienības daļa tiks iznomāta lauksaimnieciskajai
ražošanai. Lai sakārtotu īpašuma tiesības, optimizētu zemes un resursu izmatošanu,
nepieciešama pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54520040442 sadalīšana.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 15.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1., 5.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Jelgavas novada
pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,Jelgavas novada
teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ziedonis Caune,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins (balso mutiski), Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 3,7 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 54520040442 Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
trīs zemes vienībās, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Projektēto zemes vienību 0,43 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.1) saglabāt
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54520040203 sastāvā un īpašumam piešķirt
nosaukumu “Upenes”. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods
0101).
3. Projektēto zemes vienību 0,38 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.2) izveidot kā
pastāvīgu nekustamo īpašumu un īpašumam piešķirt nosaukumu “Brūklenes”. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: “zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”(NĪLM kods 0101).
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4. Projektēto zemes vienību 2,84 ha platībā (grafiskajā pielikumā Nr.3) izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu un īpašumam piešķirt nosaukumu “Dzērvenes”.
Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
5. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
16. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu (Platones pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)

Izskatot Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2019.gada 5.jūlija iesniegumu,
reģ.Nr. JNP/3-16/19/58, par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piederošajam
nekustamajam īpašumam “Naftas vads Polocka- Vetspils”, Platones pagastā, Jelgavas
novadā un nekustamajam īpašumam “Naftas vads Polocka- Ventspils 344/348” Platones
pagastā, Jelgavas novadā par labu nekustamajam īpašumam „Meža rubeņi”, Platones
pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Nekustamā īpašuma „Meža rubeņi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54700030283 sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
54700030282, un ir reģistrēta zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas personā. Piekļūšanai pie īpašuma tiek izmantots
ceļš caur īpašuma “Naftas vads Polocka- Ventspils” sastāvā esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 54700030290, un īpašuma “Naftas vads Polocka- Ventspils
344/348” sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 54700030330 un
kadastra apzīmējumu 54700030329 Platones pagastā, Jelgavas novadā.
2) Nekustamā īpašuma „Naftas vads Polocka- Vetspils” ar kadastra Nr. 54700070282
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54700030290 un nekustamā īpašuma “Naftas
vads Polocka Ventspils 344/348” ar kadastra Nr. 54700070121 zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 54700030330 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54700030329 Platones pagastā, Jelgavas novadā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz
Jelgavas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 6.1 pantu , Civillikuma 1132., 1141., 1156.,
1231., 1232.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ziedonis Caune, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins (balso mutiski), Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Naftas
vads Polocka- Ventspils” 0,070ha platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
54700030290 saskaņā ar pievienoto pielikumu (29,2m garš un 24m plats) par labu
nekustamā īpašuma „Meža rubeņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
54700030282.
2. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Naftas
vads Polocka- Ventspils” 0,0408ha platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
54700030330 saskaņā ar pievienoto pielikumu ( 17m garš un 24m plats) un 0,0672ha
platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54700030329 saskaņā ar grafisko
pielikumu ( 28m garš un 24m plats) par labu nekustamajam īpašumam “Meža rubeņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54700030282.
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3. Noteikt servitūta izlietotāja tiesības lietot, būvēt, pārbūvēt, vai uzturēt ceļa posmu
teritorijā, uz kuru tiek nodibināts servitūts.
4. Apstiprināt līgumus par reālservitūta nodibināšanu.
17. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Ošu mežs,
Vilces pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)

Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1) 2016.gada 28.janvārī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.77 (prot.Nr.4; 40.§)
“Par zemes reformas pabeigšanu Jelgavas novada lauku apvidū”;
2) ir pagājis Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā valstij un pašvaldībām
noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā
ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;
3) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē ir publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemju saraksts;
4) izvērtētajā sarakstā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54900060173 nav
izdarītas atzīmes par to piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo, piekto un sesto daļu,
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 18.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, 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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai ir piekrītoša un zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda ir ierakstāma zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54900060173, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 54900060174 sastāvā,
kas atrodas Vilces pagastā, Jelgavas novadā saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900060173 izveidot kā
pastāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Ošu mežs”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54900060173 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”
(NĪLM kods 0201)
4. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
6. Ierosināt kadastra datu aktualizāciju atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam.
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7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
18. §
Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Klieņi,
Sesavas pag.)
(Z.Caune, O.Cīrulis)

Izskatot A. B. 2019.gada 18.septembra iesniegumu Nr.JNP/3-19.1/19/728 par
dzīvojamās mājas “Klieņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā apsaimniekošanas tiesību
pārņemšanu, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu un
8.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto
daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ziedonis Caune, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode,
Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars
Krūmiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54740100038, kas sastāv no zemes
vienības 1,371 ha platībā un
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54740100038001, adrese “Klieņi”, Sesavas pag., Jelgavas nov. apsaimniekošanas un
pārvaldīšanas tiesības A.B..
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada domes
2014.gada 30. aprīļa lēmuma (protokols Nr.5 15.§ 2.p.) „Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA “Jelgavas novada KU” 2.punktu.
3. Mājas pārvaldīšanas
30.novembrim.

tiesību

nodošanu-pārņemšanu

veikt

līdz

2019.gada

19. §
Par būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādi
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un
21.panta pirmās daļas 14.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmo daļu,
Ministru Kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. un 16.1 punktu, Jelgavas novada pašvaldības
2019.gada 25.septembra lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr.7 ”Par pašvaldības nodevām
Jelgavas novadā” izdošanu” (protokols Nr.16, 23.§) Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova,
Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada domes 2014.gada 26.februāra lēmumu
par Jelgavas novada būvvaldes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu (protokols Nr.2;
16.§) ar 2020.gada 1.janvāri.
20. §
Par Jelgavas novada Pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
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(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu,
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un
uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie
izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”, Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikuma, kas apstiprināts ar
Jelgavas novada domes 2009.gada 25.novembra lēmumu (protokols Nr.10, 5.§), 8.1. un
8.2.apakšpunktu un Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” (protokols Nr.2,
23.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode,
Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars
Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu maksas cenrādi:
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena
bez
Mērvienība
PVN*
(EUR)

Jelgavas novada pašvaldības policijas darbinieka iesaistīšana
1.
publiskos pasākumos, kurus organizē fiziska vai juridiska
EUR/h
10,70
persona
Jelgavas novada pašvaldības policijas darbinieka iesaistīšana ar
2.
transportlīdzekļa izmantošanu publiskos pasākumos, kurus
EUR/h
12,92
organizē fiziska vai juridiska persona
* Cenrādī apstiprinātajām cenām tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
2. Jelgavas novada pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu maksas cenrādis stājas spēkā
ar 2020.gada 1.janvāri.
3. Jelgavas novada pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu maksas cenrādi publicēt
Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšniekam
un Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
21. §
Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 4.6.punktu, Nolikumu “Par Jelgavas novada pašvaldības
apbalvojumiem”, Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 2019.gada
16.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/2019), Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības kārtības 28.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis
Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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1. Ar Jelgavas novada pašvaldības Goda Diplomu apbalvot:
1) Voldemāru Hermani, žurnālistu, apskatnieku – par nozīmīgu ieguldījumu
lokālpatriotiskās bāzes veidošanā un novadpētniecības attīstībā Jelgavas novadā;
2) Olgu Rudaku, bijušo Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju – par nozīmīgu,
ilggadēju ieguldījumu Jelgavas novada Bāriņtiesas izveidošanā un attīstībā, bērnu tiesību
aizsardzībā un interešu nodrošināšanā;
3) Vladimiru Saņuku, Jelgavas novada Vilces un Lielplatones pagastu Sporta bāzes
vadītāju – par nozīmīgu ieguldījumu sporta dzīves organizēšanā, pilnveidošanā un
attīstīšanā Jelgavas novada Vilces un Lielplatones pagastos;
2. Ar Jelgavas novada pašvaldības Atzinības rakstu apbalvot:
1) Guntu Zajankovsku, Vircavas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāju – par
ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu darbu ;
2) Līgu Bergmani, SIA “Lielvircava AGRO” veterinārārsti – par ilggadēju, nesavtīgu
profesionālo ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā Jelgavas novadā;
3) Dzidru Simanoviču, Vilces pamatskolas direktori – par ilggadēju un mērķtiecīgu
ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā;
4) Jautrīti Puikevicu, bijušo SIA “Jelgavas novada KU” darbinieci, pensionāri – par
ilggadēju profesionālo ieguldījumu uz klientu orientētas apkalpošanas kultūras attīstībā
un stiprināšanā;
5) Anitu Skubiļinu, Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta
attīstības nodaļas infrastruktūras projektu vadītāju – par nozīmīgu profesionālo
ieguldījumu infrastruktūras projektu īstenošanā Jelgavas novadā.
3. Ar Jelgavas novada pašvaldības Goda Diplomu apbalvotajām personām piešķirt naudas
balvu 300 EUR (trīs simti euro), apmērā, ar Atzinības rakstu apbalvotajām personām 200
EUR (divi simti euro) apmērā.
4. Kontroli par lēmuma 3.punkta izpildi uzdot Administratīvā departamenta Finanšu
nodaļai.
22. §
Par Vides komisijas apstiprināšanu
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.2 „Jelgavas
novada pašvaldības nolikums” 11.12.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis
Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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Apstiprināt Vides komisiju šādā sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vadītājs;
2. Komisijas locekļi:
2.1. Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vides aizsardzības speciālists;
2.2. Attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.
Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumu “Par
Vides komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 22.§).
23. §
Par Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta nolikuma
apstiprināšanu
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks,
Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs
Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta nolikumu.
2. Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta nolikumu publicēt
tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.
24. §
Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem
Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu
kompensēšanai” izdošanu
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks,
Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs
Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8 “Kārtība, kādā
personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa
vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai ”.
2. Saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas” un
novada tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.
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4. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Jelgavas
novada ziņas”.

25. §
Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt
dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību” izdošanu
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto
daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode,
Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars
Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījums Jelgavas
novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu
loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas
kārtību””.
2. Saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas” un
tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv .
26. §
Par samazinājuma noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai
(Z.Caune, I.Vītola)

Lai nodrošinātu Jelgavas novada iedzīvotājiem farmaceitiskās aprūpes pieejamību,
kas ir veselības aprūpes sastāvdaļa, pamatojoties uz Farmācijas likuma 1.panta 4.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 5., 80., 87.5. un 89. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta
2018.gada 1.jūnija
noteikumu Nr.97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 80., 87.5. un 89.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15
(Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis
Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešķirt nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu 50 procentu apmērā aptieku
pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbība reģistrēta Jelgavas novadā, ja šo telpu nomas
maksu noteicis neatkarīgs vērtētājs.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada Īpašuma pārvaldei un
Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
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27. §
Par Jelgavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma ( protokols Nr.10 3.§ ) "Par
dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē" atcelšanu (Celtniecības iela 18-7, Eleja)
(Z.Caune, I.Vītola)

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019. gada
19. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 5.§ 1.p.) “Par dzīvojamo telpu apskates
norīkojuma nosūtīšanu”, Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.
gada 10. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.17,2.§ 1.p.) “Par dzīvojamo telpu īres līgumu
slēgšanu”, Administratīvā procesa likuma 57.pantu, 83.panta pirmo daļu un otro daļu, un
87.panta pirmās daļas 1.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis
Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša,
Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atcelt Jelgavas novada domes 2018.gada 25. jūlija lēmumu (protokols Nr.10; 3.§ )
„Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” .
28. §
Par saistošo noteikumu Nr.10 “Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”
izdošanu
(Z.Caune, O.Cīrulis)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
43.panta trešo daļu , Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars
Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 “Jelgavas novada
kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”.
2. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas novada
pašvaldības 2014.gada 23.jūlija saistošos noteikumus Nr.12 “Jelgavas novada
kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” .
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma
saņemšanas publicēt saistošos noteikumus “Jelgavas novada ziņās” un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv
29. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā “Par
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” (protokols Nr.15, 28.§)
(Z.Caune, G.Avotiņa)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu,
Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Par pabalstu
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību
un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus” 10.punktu, 2019.gada 9.septembra
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Kalnciema pagasta
vidusskolas un PII “Mārīte” izglītojamajiem, Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2019/59, un
2019.gada 9.septembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai Aizupes pamatskolas, Līvbērzes pamatskolas un Šķibes pamatskolas
izglītojamajiem, Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2019/57, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks, Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā “Par
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” (protokols Nr.15, 28.§):
1.1.aizstāt lēmuma 1.pielikuma “Pašvaldības un valsts apmaksāta ēdināšanas
pakalpojuma Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019./2020.mācību
gada izcenojums no 1.septembra” kolonnā “Valsts (EUR 1,42) un pašvaldības
finansējums EUR ar PVN/ Pusdienas 1.-4.klasei” 3.,7.,14. ieraksta rindā skaitli
„1,66 ” ar skaitli „1,67”.
1.2.aizstāt lēmuma 2.pielikuma “Brīvpusdienu pabalsta apmērs Jelgavas novadā
2019./2020.mācību gadā no 1.septembra” kolonnā “Ēdināšana pirmsskolā (EUR ar
PVN)/ 5-6 gadus veciem bērniem/brokastis un launags” un kolonnā “Ēdināšana
pirmsskolā (EUR ar PVN)/ 1-4 gadus veciem bērniem/Pusdienas” 3.,4.,5.un 17.
ieraksta rindā skaitli „1,58 ” ar skaitli „1,59”, 6.un 11.ieraksta rindā skaitli „ 1,57 ”
ar skaitli „1,59”. Kolonnas “Ēdināšana skolā (EUR ar PVN)/ 5.-12.klašu
skolēniem/Pusdienas” 3.ierakstu rindā skaitli “1,33”ar skaitli “1,34” un 6.ierakstu
rindā skaitli “1,16”ar skaitli “1,19”.
2. Lēmumā noteikto ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu piemērot par laika posmu no
2019.gada 9.septembra.
30. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Meža taku skrējieni"
(Z.Caune, V.Beitāns, I.Dolgova, A.Tračuma, O.Cīrulis)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
5.punktu, biedrības “Meža taku skrējieni” iesniegumu Nr.JNP/3-19.2/19/80 Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Ziedonis Caune, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Juris Lavenieks,
Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs
Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā biedrībai “Meža taku
skrējieni” projekta “Svētku skrējiens Patriots” īstenošanai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada Sporta centram un
Administratīvajam departamentam.
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Sēde slēgta plkst.15:27
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

Protokoliste

Z.Caune

I. Skvirecka

01.11.2019.
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