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 27.decembrī

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 21
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.10:00
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ceplis-2, Lielplatones pag.)
2. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Celtniecības18-2, Eleja; 2.Celtniecības18-1,
Eleja; 3.Celtniecības18-8, Eleja)
3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Slimnīcas iela 1-1,
Kalnciems)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Punduri,
Vilces pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Rosības9, Līvbērzes
pag.; 2.Ziedonis209, Līvbērzes pag.; 3.Agro25, Līvbērzes pag.; 4.Pārupe 7, Glūdas
pag.; 5.Tumes lauks, Zaļenieku pag.; 6.Raču lauks, Zaļenieku pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Tušķi1, Līvbērzes
pag.; 2.Jelgavas 60, Kalnciems)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Krūkļi, Valgundes pag.;
2.Krūmales, Valgundes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Krūmi, Glūdas pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Smilšu22; 2.Smilšu20;
3.Smilšu18; 4.Smilšu8; 5.Smilšu6; 6.Smilšu4; 7.Smilšu2, Svētes pag.; 8.Mierlauki,
Līvbērzes pag.)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda (Valgundes pag.)
11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošu
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda (Elejas pag.)
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda (Grodi, Glūdas pag.)
13. Par lēmumu atcelšanu (Avenes, Zaļenieku pag.)
14. Par valsts zemes nodošanas bez atlīdzības Jelgavas novada pašvaldībai
ierosināšanu (Lielā iela 15, Kalnciems)
15. Par ieceri iegādāties nekustamo īpašumu (Jaunmazlauki, Vircavas pag.)

16. Par Administratīvās komisijas sastāvu
17. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Priedītes, Lielplatones pag.)
18. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Alksnāji, Lielplatones pag.)
19. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumā “Par
adrešu piešķiršanu” (sēdes protokols Nr.5, 6.§)
20. Par Ievas Lazdiņas ievēlēšanu par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieku
21. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA”
izveidošanu
22. Par Aijas Petuhovas iecelšanu par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra vadītāja pienākumu izpildītāju
23. Par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā
24. Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Līvbērze”
nolikumā
25. Par grozījumiem Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
"Eleja" nolikumā
26. Par saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2019.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 "Kārtība, kādā personas ar
kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides
pielāgošanas izdevumu kompensēšanai”” izdošanu
27. Par Jelgavas novada pašvaldības finansējuma palielināšanu 1.-4.klases skolēnu
pusdienu apmaksai
28. Par maksas pakalpojumu noteikšanu (tūrisms)
29. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem piešķiršanu
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
31. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances

Sēdi atklāj plkst.10:00. Tiek veikts sēdes audioieraksts.
Sēdi vadaJelgavas novada domes priekšsēdētāja vietn. Ilze Vītola
Sēdi protokolē – vec. lietvede Inta Skvirecka
Sēdē piedalās- domes deputāti:
Ziedonis Caune
- nepiedalās
Ilze Vītola
- piedalās
Aija Tračuma
- piedalās
Valda Sējāne
- nepiedalās
Ojārs Briedis
- piedalās
Juris Lavenieks
- piedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
Juris Razživins
- piedalās
Nataļja Hohlova
- piedalās (9. – 31.jautājuma izskatīšanā)
Sarmīte Balode
- piedalās
Aivars Krūmiņš
- piedalās
Kristaps Ozols
- piedalās
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Oskars Cīrulis
Inta Savicka
Irina Dolgova
Aivars Naglis

- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- piedalās

-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Līga Lonerte, Valdis
Buividaitis, Dace Kaņepone, Beāta Cirmane, Dagnija Špele, Ginta Avotiņa, Sandra Kalvāne,
Ieva Lazdiņa, Anda Strautniece, Kristīne Rengarte, Kārlis Kindzulis, Aivars Kokins, Līga
Graumane, Anita Liekna, Solveiga Alksne, Daiga Branta, Inese Tarvida, Aija Udalova,
Karīna Voitkāne, Elita Andrasone, Laila Čima, Alise Ozoliņa, Aija Petuhova, Līga
Rozenbaha, Maija Lasmane, Rita Borščevska, Anda Duge, Pēteris Veļeckis, Staņislavs
Matuss, Aivars Brikmanis, Vladislavs Pogožeļskis, Iveta Strēlniece, Ruta Medne, Edgars
Grīnofs;
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” juristi:
Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris
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”.
1. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ceplis-2, Lielplatones pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izskatot K. Z. 2019.gada 15.maija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. JNP/319.1/19/387, par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 27 m² platībā “Ceplis”-2,
Lielplatones pagastā atsavināšanu un 2019.gada 2.decembra Lielplatones pagasta pārvaldē
reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.2/19/175 par piekrišanu iegādāties minēto dzīvokli
par Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2019.gada 26.jūnija
lēmumu (protokols Nr.10,2.§) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Jelgavas novada Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 31.oktobra protokolu Nr.16, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Kristaps Ozols, Oskars
Cīrulis, Aivars Krūmiņš, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons, Kārlis Rimša), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot K. Z. par nosacīto cenu – 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens
simts euro), dzīvokli 27 m2 platībā un kopīpašuma 270/1610 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54600020067001, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 54600020067002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54600020067,
adrese: “Ceplis”-2, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2.
Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušās pirkuma summas nomaksas termiņš 1 gads.
1.
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2. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Celtniecības18-2, Eleja; 2.Celtniecības18-1, Eleja;
3.Celtniecības18-8, Eleja)
(I.Vītola, A.Tračuma)
2.1.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Celtniecības ielā 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54489000642, kas sastāv no dzīvokļa 16,8 m2 platībā un kopīpašuma
168/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 54480060458, (12.09.2018.reģistrēts Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.368 1), 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 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18), 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 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Juris
Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Kristaps Ozols, Aivars Krūmiņš), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Celtniecības ielā 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54489000642, kas sastāv no dzīvokļa 16,8 m2 platībā un
kopīpašuma 168/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5448006458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 610 EUR ( seši simti desmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.2.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Celtniecības ielā 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m2 platībā un kopīpašuma
317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 54480060458, (12.09.2018.reģistrēts Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.368 1), 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 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18), 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 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Juris
Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Kristaps Ozols, Aivars Krūmiņš), nolemj:
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1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Celtniecības ielā 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m2 platībā un
kopīpašuma 317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5448006458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 1150 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
2.3.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Celtniecības ielā 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54489000665, kas sastāv no dzīvokļa 26,2 m2 platībā un kopīpašuma
262/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 54480060458 (04.12.2018.reģistrēts Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.368 8), 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 „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
izsolē” (protokols Nr. 7 3.§ ), Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18), Jelgavas
novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles
dalības maksu” (protokols Nr. 9 10.§ ), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10
(Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis,
Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Kristaps Ozols, Aivars Krūmiņš), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Celtniecības ielā 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54489000665, kas sastāv no dzīvokļa 26,2 m2 platībā un
kopīpašuma 262/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5448006458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 950 EUR (deviņi simti piecdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
3. §
Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Slimnīcas iela 1-1, Kalnciems)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma Slimnīcas iela 1-1, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 41,5m² platībā, kopīpašuma
415/3580 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010015003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010142 nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2019.gada 31.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 2. §), likuma
"Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
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3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons), PRET – 2 (Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Slimnīcas ielā 1-1, Kalnciemā, Kalnciema
pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 41,5m² un kopīpašuma 415/3580
domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010015003, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010142.
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Slimnīcas ielā 1-1, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 41,5m² un kopīpašuma
415/3580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
54110010015003, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010142.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Punduri, Vilces pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Punduri”, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900070112, konstatēts:
1) nekustamais īpašums sastāv no apbūvētas zemes vienības 36,78 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54900070112;
2) zemes vienības robežas 2019. gadā kadastrāli uzmērītas;
3) par zemes vienības nomu ar ēku īpašnieku ir noslēgts lauku apvidus zemes
nomas līgums;
4) Būves ar kadastra apzīmējumiem 54900070112001 un 54900070112003, kas
atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54900070112,būvju īpašnieks ir reģistrējis Zemgales rajona tiesas Vilces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000590335;
5) zemes nomnieks ir izteicis vēlēšanos iegādāties īpašumā zemes vienību 36,78 ha
platībā uz kuras atrodas viņam piederošās būves, kuras reģistrētas Zemgales rajona
tiesas Vilces pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr.100000590333 , (2019. gada
13. decembra iesniegums, reģ.Nr. JNP/3-19.1/19/922);
6) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
8.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes
nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
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11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Juris
Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda zemes
vienību 36,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900070112.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu nekustamo īpašumu “Punduri”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.54900070112), kas sastāv no zemes vienības
36,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900070112.
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
5. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Rosības9, Līvbērzes pag.;
2.Ziedonis209, Līvbērzes pag.; 3.Agro25, Līvbērzes pag.; 4.Pārupe 7, Glūdas pag.; 5.Tumes
lauks, Zaļenieku pag.; 6.Raču lauks, Zaļenieku pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
5.1.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rosības iela 9, Tušķos, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100992, konstatēts:
1) nekustamais īpašums Rosības iela 9, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620100992 0,1164 ha platībā 2019.gada 3.oktobrī ir reģistrēts Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000593479 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 2.§),
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis,
Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Rosības iela 9, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54620100992, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54620100992 - 0,1164 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
5.2.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ziedonis 209”, Tušķos,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100837, konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Ziedonis 209”, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620100837 7

0,0905 ha platībā, 2019.gada 15.jūlijā ir reģistrēts Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000591084 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 2.§),
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis,
Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Ziedonis 209”, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54620100837, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54620100837 - 0,0905 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5.3.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Agro 25”, Tušķos, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100739, konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Agro 25”, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620100739
0,071 ha platībā, 2019.gada 11.jūlijā ir reģistrēts Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000590976 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 2.§),
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis,
Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Agro 25”, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
ar kadastra Nr.54620100739, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54620100739 - 0,071 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5.4.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pārupe 7”, Viesturciemā, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520030585, konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Pārupe 7”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520030585 8

0,065 ha platībā 2019.gada 12.jūlijā ir reģistrēts Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000591046 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 2.§),
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis,
Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Pārupe 7”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54520030585, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54520030585 0,065 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
5.5.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Tumes lauks” ar kadastra Nr.54960010084, Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 4,63 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54960010057 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites
un atsavināšanas komisijas 2019.gada 4.decembra lēmumu (protokols Nr.18), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons),
PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Tumes lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.54960010084, kas sastāv no zemes vienības 4,63 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54960010057, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5.6.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Raču lauks” ar kadastra Nr.54960010079 Zaļenieku
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54960010053 nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 4.decembra lēmumu (protokols
Nr.18), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
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Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Raču lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.54960010079, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 54960010053, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
6. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Tušķi1, Līvbērzes pag.;
2.Jelgavas 60, Kalnciems)
(I.Vītola, A.Tračuma)
6.1.
Izskatot M. S. 2019.gada 12.decembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/921, par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Tušķi 1”, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra
Nr.54620101048, par Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un
piekto daļu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 10.§.) „Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”
un Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 5.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 1.§), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis,
Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis
Rimša, Kristaps Ozols(mutiski)), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

Atsavināt, pārdodot M. S. par nosacīto cenu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro),
nekustamo īpašumu “Tušķi 1”, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra
Nr.54620101048, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,222 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54620101047, dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu
54620100691001 un šķūņiem ar kadastra apzīmējumiem 54620100691004 un
54620100691005.
Noteikt šādu pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 500,00 EUR (pieci simti euro) 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.

6.2.
Izskatot Kalnciema pagasta iedzīvotāja I. R.-R. 2018.gada 30.augusta iesniegumu,
kas reģistrēts Kalnciema pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/3-19.1/18/689, par pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma “Jelgavas iela 60”ar kadastra Nr. 54310030054, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310030054, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā,
atsavināšanu un 2019.gada 9.decembrī Kalnciema pagasta pārvaldē reģistrētu I. R.- R.
iesniegumu ar Nr.JNP/3-19.2/19/1805 par piekrišanu iegādāties minēto zemes vienību par
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
apstiprināto nosacīto cenu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
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2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, 44.panta septīto daļu, Jelgavas novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.15, 3.§2.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 5.decembra protokolu Nr.18, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12
(Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins,
Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols(mutiski)), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot I. R.- R. par nosacīto cenu – 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti
euro), nekustamo īpašumu Jelgavas iela 60 ar kadastra Nr. 54310030054, kas sastāv no
zemes vienības 0,1618ha platībā, kadastra apzīmējums 54310030054, ar adresi Jelgavas iela
60, Kalnciems, Kalnciema pagasta, Jelgavas novada.
7. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Krūkļi, Valgundes pag.; 2.Krūmales,
Valgundes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
7.1.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības īpašuma “Krūkļi”, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860060066 (reģistrēts Valgundes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000587922) 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 28.augusta lēmumu (protokols
Nr.15, 5.§) „Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 5.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.18), 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 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons),
PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Krūkļi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54860060066, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54860060401 – 10,30 ha platībā ar mežaudzi 9,74 ha platībā.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 39900,- EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
7.2.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības īpašuma “Krūmales”, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860070105 (reģistrēts Valgundes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000587886) nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
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16.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumu (protokols
Nr.15, 5.§) „Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 5.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.18), 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 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons),
PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Krūmales”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54860070105, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54860070425 – 0,91 ha platībā ar mežaudzi 0,82 ha platībā.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 4800,- EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
8. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Krūmi, Glūdas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izvērtējot nekustamā īpašuma „Krūmi” ar kadastra Nr.54520070321, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības - zemes starpgabala 0,08 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54520070053 un mežaudzes (2019.gada 15.maijā reģistrēts
Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Glūdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000589196) 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 2019.gada 28.augusta lēmumu
(sēdes protokols Nr.15, 3.§) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai”, Jelgavas novada
Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2019.gada 5.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 1.§) un Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu
(protokols Nr.9, 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Oskars Cīrulis,
Modris Jansons), PRET – 3 (Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Krūmi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54520070321, kas sastāv no zemes starpgabala 0,08 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54520070053 un mežaudzes, pārdodot to atklātā izsolē ar pretendentu
atlasi.
2. Izsoles sākumcena 300,00 EUR (trīs simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.

9. §
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Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Smilšu22; 2.Smilšu20;
3.Smilšu18; 4.Smilšu8; 5.Smilšu6; 6.Smilšu4; 7.Smilšu2, Svētes pag.; 8.Mierlauki,
Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
9.1.
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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.1.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr.
JNP/3-2/19/295 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamo
īpašumu Smilšu iela 22, Svētes pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu iela 22, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020703, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4035 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020685, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 6311,- EUR (seši tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9.2.
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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.2.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr.
JNP/3-2/19/294 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamo
īpašumu Smilšu iela 20, Svētes pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), 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, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 6220,- EUR (seši tūkstoši divi simti divdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9.3.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.3.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr.
JNP/3-2/19/293 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamo
īpašumu Smilšu iela 18, Svētes pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu iela 18, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020700, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4452 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020683, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 6800,- EUR (seši tūkstoši astoņi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9.4.
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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.4.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr. JNP/3-2/19/292
“Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamo īpašumu Smilšu iela 8,
Svētes pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis,
Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), 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, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 6282,00 EUR (seši tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9.5.
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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.5.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
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Jelgavas novada domes priekšsēdētājas vietnieces 2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr.
JNP/3-2/19/291 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamo
īpašumu Smilšu iela 6, Svētes pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu iela 6, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020693, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,5873 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020676, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 7713,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti trīspadsmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9.6.
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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.6.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr.
JNP/3-2/19/290 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamo
īpašumu Smilšu iela 4, Svētes pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu iela 4, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020691, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,521 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 54820020675, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 5688,- EUR (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9.7.
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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.17., 6.§, 6.7.p.) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr.
JNP/3-2/19/289 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru izsole par nekustamo
īpašumu Smilšu iela 2, Svētes pagastā, Jelgavas novadā tiek uzskatīta par nenotikušu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
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Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Smilšu iela 2, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.54820020690, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4297 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020674, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 4864,- EUR (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9.8.
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 25.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§;) “Par zemes vienības
atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 2.decembra rīkojumu
Nr.JNP/3-2/19/269 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma
“Mierlauki”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 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 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins,
Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons), PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mierlauki”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54620070044, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54620070044 - 9,3 ha platībā, tai skaitā 8,28 ha mežaudze,
pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē.
2. Izsoles sākumcena 74160,00 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit
euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
10. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Valgundes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izskatot Valsts zemes dienesta 2019.gada 17.janvāra vēstuli Nr.2-04/45 “Par rezerves
zemes piekritību pašvaldībai un kadastra datu aktualizāciju” un izvērtējot Jelgavas novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
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;
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3) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē ir publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemju saraksts;
4) izvērtētajā sarakstā par 13 zemes vienībām nav izdarītas atzīmes par to piekritību vai
piederību valstij vai pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo, piekto un sesto
daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 2006.gada 20.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2, 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 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis,
Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai ir piekrītošas un zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda ir ierakstāmas šādas zemes vienības:
1.1. zemes vienība 0,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860050430, kas atrodas
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1;
1.2. zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100139, kas ietilpst
īpašuma “Lieplejas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54860100139 sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2;
1.3. zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100263, kas ietilpst
īpašuma “Paražkalni”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54860100263 sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3;
1.4. zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130136, kas ietilpst
īpašuma ar kadastra Nr.54860130109, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4;
1.5. zemes vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130164, kas ietilpst
īpašuma ar kadastra Nr.54860130164, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.5;
1.6. zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130165, kas ietilpst
īpašuma ar kadastra Nr.54860130164, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.6;
1.7. zemes vienība 1,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130201, kas ietilpst
īpašuma ar kadastra Nr.54860130201, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.7;
1.8. zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130258, kas ietilpst
īpašuma ar kadastra Nr.54860130099, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā,
sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.8;
1.9. zemes vienība 0,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130282, kas ietilpst
īpašuma “Atvases”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54860130282, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.9;
1.10.
zemes vienība 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130304, kas
ietilpst īpašuma “Lejiņas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54860130304, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.10;
1.11.
zemes vienība 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130317, kas
ietilpst īpašuma ar kadastra Nr.54860130100, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.11;
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1.12.
zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130364, kas
ietilpst īpašuma ar kadastra Nr.54860130097, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.12;
1.13.
zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130378, kas
ietilpst īpašuma ar kadastra Nr.54860130115, Valgundes pagastā, Jelgavas
novadā, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.13.
2. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130601
piešķirt nosaukumu „Nārbuļi”.
3. Zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130165 izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Ozolītes”.
4. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130164
piešķirt nosaukumu „Rāvaiņi”.
5. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130109
piešķirt nosaukumu „Čakstes”.
6. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130201
piešķirt nosaukumu „Lācēni”.
7. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130099
piešķirt nosaukumu „Dzeguzes”.
8. Mainīt zemesgrāmatā nereģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54860130304
nosaukumu no „Lejiņas” uz „Pūcēni”.
9. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130100
piešķirt nosaukumu „Kaķpēdiņas”.
10. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130097
piešķirt nosaukumu „Rudastes”.
11. Zemesgrāmatā nereģistrētam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54860130115
piešķirt nosaukumu „Lavandas”.
12. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101):
12.1.
zemes vienībai 0,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860050430;
12.2.
zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100139;
12.3.
zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100263;
12.4.
zemes vienībai 1,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130201;
12.5.
zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130258;
12.6.
zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130364.
13. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (NĪLM kods 0501):
13.1.
zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130136;
13.2.
zemes vienībai 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130164;
13.3.
zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130165;
13.4.
zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130304;
13.5.
zemes vienībai 0,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130282;
13.6.
zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130317;
13.7.
zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130378.
14. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
16. Ierosināt kadastra datu aktualizāciju atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam.
17. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
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11. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Elejas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izskatot A/S “Latvijas valsts meži” vēstuli Nr.JNP/3-16.2/19/242 “Par rīcību ar
Rezerves zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām “, 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 apzīmējumiem 54480090014,
54480090012 , 54480080099, 54480090016 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 27.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 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs
Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš,
Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai ir piekrītošas un zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda ir ierakstāmas zemes vienības, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 54480080099 Elejas pagastā, Jelgavas novadā sastāvā:
1.1. Zemes vienība 4,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480090014, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr.1;
1.2. Zemes vienība 2,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480090012, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr.2;
1.3. Zemes vienība 0,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480080099, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr.3.
1.4. Zemes vienība 0,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480090016, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr.4.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
3. Pilnvarot AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281 veikt reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 54480090014, 54480090012, 54480080099, 54480090016.
4. Noslēgt vienošanos ar AS ”Latvijas meži” par sadarbību, lai segtu visus izdevumus,
kas saistīti ar īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda.
5. Ierosināt kadastra datu aktualizāciju atbilstoši šī lēmuma 1. punktā noteiktajam.
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6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un AS
“Latvijas valsts meži”.
12. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Grodi, Glūdas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izskatot Jelgavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un dokumentus par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54520050039, 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 54520050039 nav
izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo, piekto un sesto daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja
Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai ir piekrītoša un zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda ir ierakstāma nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54520050039 “Grodi”, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā sastāvā ietilpstošā zemes vienība 0,19 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5452005003, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
3. Ierosināt kadastra datu aktualizāciju atbilstoši šī lēmuma 1. punktā noteiktajam.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
13. §
Par lēmumu atcelšanu (Avenes, Zaļenieku pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izskatot I. L. 2019.gada 9.decembra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/909, par atteikšanos no pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Avenes” Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanas, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums „Avenes”,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu 54960070103;
2) Zemes vienība ir apbūvēta. Ēku un būvju īpašuma tiesības bija reģistrētas
zemesgrāmatā tobrīd uz M. S. vārda.
3) Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumu „Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu” (sēdes protokols Nr.2, 9.§
9.1.p) ar M. S. 2017.gada 13.februāra tika noslēgts Nekustamā īpašuma
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4)
5)

6)
7)

Pārdevuma-pirkuma līgums (nomaksas) Nr. JNP/5-34.9/17/84 ar maksājuma
grafiku uz 3 gadiem. Pēdējais maksājums pēc Nekustamā īpašuma Pārdevumapirkuma līguma grafika veicams 2020.gada 29.februārī.
M. S. miris 2018.gada 30.maijā.
Saskaņā ar zvērinātas notāres Vitas Krekles-Muižnieces izsniegto Mantojuma
apliecību (iereģistrēts ar Nr.2835) uz visu atstāto mantojumu (tajā skaitā arī par
nekustamo īpašumu “Avenes”, Zaļenieku pagastā noslēgto pirkuma līgumu JNP/534.9/17/84) mantojuma tiesībās apstiprināta Ilze Lucenko.
Pēdējais maksājums veikts 2017.gada 7.septembrī.
I. L. Lūdz atcelt Nekustamā īpašuma Pārdevuma-pirkuma līgumu un noslēgt
zemes nomas līgumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 57.pantu,
70.panta trešo daļu, 83.panta pirmo daļu un otro daļu, un 86.panta otrās daļas 1.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja
Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Jelgavas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu “Par zemes vienības
nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu” (protokols Nr.12,8.§ 8.1.) un Jelgavas
novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.2,9.§9.1.) “Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu”.
2. Slēgt Nekustamā īpašuma Pārdevuma-Pirkuma līguma (nomaksas) Nr.JNP/534.9/17/84 atcēlējlīgumu.
14. §
Par valsts zemes nodošanas bez atlīdzības Jelgavas novada pašvaldībai ierosināšanu
(Lielā iela 15, Kalnciems)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Ņemot vērā, ka Jelgavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Lielajā
ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54115010052, kas
sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 54110010052001, atrodas uz Latvijas valstij
piederoša zemes gabala nekustamā īpašuma Lielajā ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54110010052 sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54111010052 0,1058ha platībā. , pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris
Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis,
Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ierosināt LR Finanšu ministrijai atsavināt, nododot bez atlīdzības nekustamā īpašuma
Lielajā ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā sastāvā esošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 54110010052 0,1058 ha platībā Jelgavas novada
pašvaldībai likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, pildīšanai.
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2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai Smilšu iela 1, Rīga , LV-1919
un Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”, Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980,
vni@vni.lv
15. §
Par ieceri iegādāties nekustamo īpašumu (Jaunmazlauki, Vircavas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izskatot A. J. K. un P. K. pilnvarotās personas 2019.gada 20.novembra iesniegumu,
kas saņemts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.2/19/874 ar piedāvājumu iegādāties
īpašumā zemes gabala „Jaunmazlauki” zemes vienību 6,2412 ha platībā, konstatēts:
1) Nekustamais īpašums „Jaunmazlauki”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54920020157 sastāv no zemes vienības 6,2412 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54920020091.
2) Nekustamā īpašuma „Jaunmazlauki” īpašnieki ir A. J. K. un P. K..
3) Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020091 atrodas Jelgavas novada
pašvaldībai valdījumā esošas garāžas ar kadastra apzīmējumu 54920020091011,
Mazlauku ciema ūdens attīrīšanas iekārtas, volejbola laukums, gājēju celiņš, ko
ciema iedzīvotāji ikdienā izmanto nokļūšanai veikalā, 6 individuālās dzīvojamās
mājas un 3 ēkas ar nenoskaidrotu piederību.
4) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54920020091 būtu nepieciešama likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.,2. un 6.punktā minēto pašvaldību
funkciju nodrošināšanai – organizēt iedzīvotājiem kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, zaļo zonu
ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
5) Nekustamā īpašuma īpašnieki piedāvā Jelgavas novada pašvaldībai iegādāties zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 54920020091 un pilnvaro veikt īpašuma tirgus
novērtējumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 1.,2.,6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada pašvaldības
mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 4.decembra lēmumu
(protokols Nr.18), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis,
Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja
Hohlova), PRET – 1 (Oskars Cīrulis), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atbalstīt ieceri iegādāties nekustamā īpašuma „Jaunmazlauki”, Vircavas pagasts,
Jelgavas novads, ar kadastra Nr.54920020157, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 54920020091, platībā 6,2412 ha.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
16. §
Par Administratīvās komisijas sastāvu
(I.Vītola, A.Tračuma)
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu Jelgavas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas darbu, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 207. pantu, Jelgavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma
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9.2. apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis,
Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atbrīvot Sandru Pluģi no Jelgavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekļa amata pienākumu izpildes pēc pašas vēlēšanās.
2. Apstiprināt Ingu Jansoni Jelgavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekļa amatā.
17. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu (Priedītes, Lielplatones pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)
Izskatot jautājumu par piekļuves nodrošināšanu pašvaldībai piekritīgajiem zemes
gabaliem Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 54600020166, 54600020124, 54600020380,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Lielplatones
pagasta padomes 2008.gada 27.novembra lēmumu “Par lauku apvidus zemes
piekritību Lielplatones pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes
reformas pabeigšanai” (sēdes protokols Nr.15,13§) un Jelgavas novada domes
2010.gada 27.janvāra lēmumu “Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada
30.decembra lēmumā (sēdes protokola Nr.11,48.2.§ “Par zemes piekritību”)” (sēdes
protokols Nr.2, 17.§). Piekļūšanai zemes gabaliem tiek izmantots ceļš caur īpašumu
“Priedītes”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2) Nekustamais īpašums „Priedītes”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54600020122 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54600020122
0,3616 ha platībā, piekrīt Jelgavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Jelgavas
novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes 2013.gada 18.jūlija lēmumu Nr.JNPIP/86/13/116 “Par zemes piekritību”. Īpašuma atsavināšanu ierosinājis būvju īpašnieks.
Pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 6.1 pantu, Civillikuma 1132., 1141., 1156.,
1231., 1232.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis,
Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
„Priedītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54600020122 par labu pašvaldībai
piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54600020380, 54600020166
un 54600020124, saskaņā ar pievienoto pielikumu.
2. Noteikt servitūta izlietotāja tiesības lietot, pārbūvēt, vai būvēt ceļa posmu teritorijā, uz
kuru tiek nodibināts servitūts, saskaņā ar pievienoto pielikumu.
18. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu (Alksnāji, Lielplatones pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)
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Izskatot M. M. 2019.gada 2.decembra iesniegumu, reģ.Nr.JNP/3-19.2/19/1762, par
ceļa servitūta līguma noslēgšanu par labu nekustamajam īpašumam „Rotas”, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā uz pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Alksnāji”,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Nekustamais īpašums „Rotas”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54600010013, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
54600010186, reģistrēts zemesgrāmatā uz M. M. vārda. Piekļūšanai pie īpašuma ar
lauksaimniecības tehniku tiek izmantots ceļš caur īpašumu “Alksnāji”, Lielplatones
pagastā.
2) Nekustamais īpašums „Alksnāji”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54600010126 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54600010126
platībā 7,10 ha un piekrīt Jelgavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Lielplatones
pagasta padomes 2008.gada 27.novembra lēmumu “Par lauku apvidus zemes
piekritību Lielplatones pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes
reformas pabeigšanai” (sēdes protokols Nr.15,13§).
Pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 6.1 pantu, Civillikuma 1132., 1141., 1156.,
1231., 1232.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis,
Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
„Alksnāji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54600010126 par labu nekustamā
īpašuma „Rotas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54600010186 Lielplatones
pagastā, saskaņā ar pievienoto pielikumu.
2. Noteikt servitūta izlietotāja tiesības lietot, pārbūvēt, vai būvēt ceļa posmu teritorijā, uz
kuru tiek nodibināts servitūts, saskaņā ar pievienoto pielikumu.
3. Apstiprināt līgumu par reālservitūta nodibināšanu.
19. §
Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumā “Par adrešu
piešķiršanu” (sēdes protokols Nr.5, 6.§)
(I.Vītola, O.Cīrulis)
Lai reģistrētu zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētus nekustamos īpašumus Stacijas ielā 2, Stacijas
ielā 4, Stacijas ielā 6, Stacijas ielā 8, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā , kuri
izveidoti saskaņā ar Jelgavas rajona Sesavas pagasta padomes 2006. gada 19. oktobra
lēmumu “Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu” (sēdes protokols Nr. 12,
10.§) un Jelgavas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumu “Par adrešu piešķiršanu”
(sēdes protokols Nr.5, 6.§), sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54740050544,
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. panta otro un trešo daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumā “Par
adrešu piešķiršanu” (sēdes protokols Nr.5, 6.§) :
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1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā: “2. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu,
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54740050544
Sesavas pagastā, Jelgavas novadā četros zemes gabalos, saskaņā ar lēmumam
pievienoto skici .
1.2. papildināt lēmumu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5.Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai ir piekrītošas un zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda ir ierakstāmas zemes vienības:
5.1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54740050544 Stacijas iela 2,
Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034;
5.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54740050074 Stacijas iela 4,
Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034;
5.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54740050061 Stacijas iela 6,
Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034;
5.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54740050073 Stacijas iela 8,
Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034.”
20. §
Par Ievas Lazdiņas ievēlēšanu par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieku
(I.Vītola, A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un
Bāriņtiesu likuma 7.pantu, 9.panta pirmo un piekto daļu, 10.panta pirmo daļu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Ievēlēt Ievu Lazdiņu (141073-10007) par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieci no 2020.gada 2.janvāra uz pieciem gadiem.
21. §
Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA”
izveidošanu
(I.Vītola, A.Tračuma)
Saskaņā ar Jelgavas novada labklājības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) darbības
mērķi un funkcijām, realizējot projektā “Jelgavas novada pašvaldības
deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” mērķa
sasniegšanu, kas ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība Jelgavas novada pašvaldībā, lai nodrošinātu projekta mērķa grupai - Jelgavas
novadā dzīvojošām personām ar garīgā rakstura traucējumiem (turpmāk- GRT)
vajadzībām atbilstošākos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte
Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols,
Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izveidot pašvaldības iestādi - Jelgavas novada daudzfunkcionālais sociālo
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pakalpojumu centrs “LAIPA”, (turpmāk – DSPC “LAIPA”), kurā tiks
nodrošināta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu “Dienas aprūpes centrs”,
“Grupu dzīvoklis”, “Specializētā darbnīca” sniegšana.
2. Uzdot Pārvaldes vadītājai Lienei Upeniecei 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma
spēkā stāšanās brīža nodrošināt:
2.1. DSPC “LAIPA” nolikuma izstrādi;
2.2. DSPC “LAIPA” reģistrēšanu Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā;
2.3. DSPC “LAIPA” reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu
dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.
22. §
Par Aijas Petuhovas iecelšanu par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra vadītāja pienākumu izpildītāju
(I.Vītola, A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Iecelt Aiju Petuhovu (280765-10010) par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāja pienākumu izpildītāju no 2020.gada 6.janvāra līdz
Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja iecelšanai amatā.
23. §
Par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā
(I.Vītola, A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka,
Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars
Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā (apstiprināts ar
Jelgavas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.20,
12.§):
1.1. Svītrot
1.1.punktā
tekstu
“nodarbinātības
veicināšanas,
sociālās
uzņēmējdarbības,”;
1.2. Svītrot 2.1. apakšpunktā tekstu “, nodarbinātības, sociālās uzņēmējdarbības”;
1.3. Svītrot 1.6.apakšpunktu;
1.4. Svītrot 2.2.4. apakšpunktu;
1.5. Papildināt 3.2. apakšpunktu aiz vārda “Staļģene” ar vārdiem “Jelgavas novada
daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA ”;
1.6. Izteikt 3.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
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“3.3.2. nosaka Pārvaldes amatu sarakstu un darbinieku darba samaksu atlīdzībai
iedalīto budžeta līdzekļu ietvaros, un saskaņo to ar izpilddirektoru. Saskaņo
pakļautībā esošo iestāžu amatu sarakstu un darbinieku darba samaksu atlīdzībai
iedalīto budžeta līdzekļu ietvaros.”;
1.7. Svītrot 3.4.apakšpunktos vārdus “Pārvaldes vadītāja vietnieks vai”;
2. Uzdot Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītājai sagatavot priekšlikumus par
nepieciešamajiem grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības nolikumā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24. §
Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Līvbērze” nolikumā
(I.Vītola, A.Tračuma)
Saskaņā ar Jelgavas novada labklājības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) darbības
mērķi un funkcijām, izvērtējot uz sabiedrību vērstu pakalpojumu – higiēnas un veselības
centra pakalpojumu administrēšanas un organizēšanas racionālākos variantus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET
– nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Līvbērze” nolikumā
(apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2016.gada 25.maija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 12.§), svītrojot 1.2.punktā tekstu “, Jelgavas ielā 19, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25. §
Par grozījumiem Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja"
nolikumā
(I.Vītola, A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja”
nolikumā (apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2017.gada 22.februāra lēmumu
(protokols Nr.3, 8.§), izsakot 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Centra sniegtie pakalpojumi, to sniegšanas vietas:
12.1. Ģimeniskai videi pietuvināts bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pakalpojums (Lietuvas iela 19, Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3023; Draudzības iela 12a-87, Kalnciems, Kalnciema pagasts,
LV-3016);
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12.2. Pilngadīgo personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas pakalpojums (Lietuvas iela 19A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads,
LV-3023; Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023);
12.3. Svītrots.
12.4. Krīzes centra pakalpojums (Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads,
LV-3023);
12.5. Atelpas brīža pakalpojums (Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas
novads, LV-3023).”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26. §
Par saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada
30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 "Kārtība, kādā personas ar kustību
traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas
izdevumu kompensēšanai”” izdošanu
(I.Vītola, A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs
Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš,
Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Izdot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Jelgavas
novada pašvaldības 2019.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā
personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides
pielāgošanas izdevumu kompensēšanai””.
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Jelgavas
novada ziņas”.
27. §
Par Jelgavas novada pašvaldības finansējuma palielināšanu 1.-4.klases skolēnu
pusdienu apmaksai
(I.Vītola, A.Tračuma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu un
“Izglītības likuma” 59.panta 3.1 daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars
Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša,
Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Palielināt Jelgavas novada pašvaldības līdzmaksājumu ēdināšanas izmaksu segšanai
1.-4.klases skolēniem par 0,71 EUR (0 eiro, 71 cents) dienā.
2. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmuma Nr.15 28.§.
”Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada
pašvaldības izglītības iestādēs” 1.pielikumā “Pašvaldības un valsts apmaksāta
ēdināšanas pakalpojuma Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
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2019./2020.mācību gada izcenojums no 1.oktobra”, aizstājot ceturtās kolonnas
pirmajā rindā skaitli “1,42” ar skaitli “0,71”.
3. Lēmums stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra.
28. §
Par maksas pakalpojumu noteikšanu (tūrisms)
(I.Vītola, A.Tračuma, O.Cīrulis, B.Cirmane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9
(Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis,
Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš), PRET – 4 (Kristaps Ozols, Nataļja
Hohlova, Oskars Cīrulis, Inta Savicka), ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1. Noteikt maksu Elejas pagasta Tūrisma punkta Elejas pagastā, Lielplatones
pagasta Tūrisma punkta Lielplatones pagastā, Platones pagasta Lielvircavas
Tūrisma punkta Platones pagastā, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes Tūrisma
punkta Jaunsvirlaukas pagastā, Vilces pagasta Tūrisma punkta Vilces pagastā,
Vircavas pagasta Tūrisma punkta Vircavas pagastā, Zaļenieku pagasta Tūrisma
punkta Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, pakalpojumiem:
Nr.
Pakalpojums
Cena, EUR +PVN
1. Ekskursija gida 1.Pieaugušajiem - 1.24 EUR + PVN
pavadībā 1 h
2.Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 0.83 EUR + PVN
3.Uzrādot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta “Aizraujošais ceļojums muižu
parkos četros gadalaikos” ietvaros izstrādāto “Drauga karti” bez maksas (atlaide 100%) - laika periodā no 2020. gada 1.
janvāra līdz 2020.gada 31. decembrim (izņemot Platones
pagasta Lielvircavas Tūrisma punktu Platones pagastā)
2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada domes 2014.gada 26.marta lēmumu,
protokols Nr.3 17.§, 2015.gada 29.aprīļa lēmumu, protokols Nr.8 27.§ un 32.§,
2016.gada 30.marta lēmumu, protokols Nr.4 15.§, 2018.gada 28.marta lēmumu,
protokols Nr.4 18.§ 1.1.punktu „Par maksas pakalpojumu noteikšanu”.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.
29. §
Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem piešķiršanu
(I.Vītola, A.Tračuma)
Lai sekmētu Jelgavas novada sporta attīstību, labāko sportistu un treneru
atbalstīšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jelgavas novada domes ar 2015.gada 28.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1 15.§) apstiprināto Kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvu apmēru 3.3. un 4.10.punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris
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Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja
Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt naudas balvas sportistiem un viņu treneriem saskaņā ar 1. pielikumu.
30. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izskatot Finanšu nodaļas, kas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
1.panta 5.punktu un Jelgavas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu “Par
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu” (prot. nr. 21 20.§) veic nekustamā īpašuma
nodokļu administrēšanu, ierosinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no komercreģistra, par ko
liecina publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta Savicka, Ojārs
Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš,
Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu juridiskai personai – SIA Nākotnes
Ādminis, reģ.nr.43603003894, konta Nr.11959, izslēgta no komercreģistra 2019.gada
22.janvārī, publicēts Latvijas Vēstnesī ar Nr.KMR001201327137, par kopējo summu
105.62 EUR (viens simts pieci euro 62 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu.
2. Publicēt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv informāciju
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
31. §
Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
(I.Vītola, A.Tračuma)
Izvērtējot debitoru parādu atlikumus, pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu,
Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu un 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Inta
Savicka, Ojārs Briedis, Juris Razživins, Aivars Naglis, Sarmīte Balode, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Nataļja Hohlova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izslēgt no bilances:
1. debitoru parādu juridiskai personai – SIA Elegant Optics, Reģ. Nr. 40103769874,
kura ir likvidēta un izslēgta no uzņēmumu reģistra 2018.gada 21.martā, par kopējo
summu 34,44 EUR un izveidoto vērtības samazinājumu nedrošiem parādiem 34,44
EUR apmērā;
2. fizisko personu, kuri ir miruši, parādus par mazdārziņu zemes nomu, par kopējo
summu 1716,97 EUR, kavējuma naudu 69,18 EUR un izveidoto vērtības
samazinājumu nedrošiem parādiem 1677,32 EUR apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1;
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3. fizisko personu, kuri ir miruši parādus par komunālajiem pakalpojumiem, par kopējo
summu 11873,25 EUR un izveidoto vērtības samazinājumu nedrošiem parādiem
11867,22 EUR apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2;
4. Biedrības “Jelgavas novada orķestris “Zelmeri”, Reģ. Nr.40008157333 parādu par
summu 6620,62 EUR ( seši tūkstoši seši simti divdesmit eiro 62 centi) un vērtības
samazinājumu nedrošiem parādiem 5296.50 EUR (pieci tūkstoši divi simti
deviņdesmit seši eiro un 50 centi) apmērā.

Sēde slēgta plkst.10:34
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja vietn.

Protokoliste

I.Vītola

I. Skvirecka

27.12.2019.
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