LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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 26.jūnijā

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Milleru ceļš2-17, Zaļenieku
pag.; 2.Bauskas iela 9-7, Eleja; 3.Ceplis-2, Lielplatones pag.)

3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Pūpolu7-2, Kārniņi; 2.Līgotnes1-13, Glūdas
pag.; 3.Līgotnes1-11, Glūdas pag.; 4.Dimanti-3, Platones pag.; 5.Zemgalieši-2, Sesavas pag.)

4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ķīves-3, Vilces pag.; 2.Ķīves-1, Vilces
pag.)

5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Drapas-3, Vircavas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Sapņi, Platones pag.; 2.Gunāru lauks,
Platones pag.)

7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Birzītes, Lielplatones pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
9. Par zemes vienības daļas atsavināšanu ceļa būvniecībai (Grīvas ceļš, Līvbērzes pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Salnīku birzs, Jaunsvirlaukas
pag.; 2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Balžu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Mežkakti,
Svētes pag.)

11. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu atsavināšanu izsolē (Ausekļa iela 42, Platones
pag.)

12. Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU"
(Briežu kapsēta, Platones pag.)

13. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (5462 005 0077, Meždobeļi, Līvbērzes pag.)
14. Par ceļa servitūta izbeigšanu (Parka iela 13, Svētes pag.)
15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības robežu pārkārtošanu (Ziemeļlauks,
Vircavas pag.)

16. Par zemes vienības sadalīšanu (Līdumu lauks, Svētes pag.)
17. Par grozījumiem 2019.gada 29.maija Jelgavas novada domes lēmumā „ Par
Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas

nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols
Nr.9; 34.§)
18. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada pašvaldības
deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība, Nr.
9.3.1.1/18/I/002” īstenošanai
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazisim sevi” Nodarbinātības valsts
aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
20. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
21. Par pamatojumu iebildēm par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas ministra J.Pūces 2019.gada 3.maija rīkojumā Nr.1-132/4263 norādīto
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
22. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jāņa Baloža iela 6,
Līvbērzes pag.)

SLĒGTAIS
23. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Mežvidu lauks, Platones pag.)
Sēdi atklāj plkst.15:00. 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 (atvaļinājumā)
Ilze Vītola
- piedalās
Aija Tračuma
- piedalās
Valda Sējāne
- piedalās
Ojārs Briedis
- piedalās
Juris Lavenieks
- nepiedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
Juris Razživins
- piedalās
Nataļja Hohlova
- nepiedalās
Sarmīte Balode
- piedalās
Aivars Krūmiņš
- piedalās
Kristaps Ozols
- piedalās (ar 3.Darba kārtības punkta izskatīšanu)
Oskars Cīrulis
- nepiedalās
Inta Savicka
- piedalās
Irina Dolgova
- piedalās
Aivars Naglis
- piedalās
-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Līga Lonerte, Dace
Kaņepone, Dagnija Špele, Daiga Branta, Ginta Avotiņa, Lolita Krūmiņa, Ieva Lazdiņa, Inese
Tarvida, Ilze Āna, Aija Udalova, Karīna Voitkāne, Kristīne Rengarte, Dainis Keidāns,
Aleksandrs Zelenkevičs, Kārlis Kindzulis, Modris Žeivots, Zane Sondore, Līga Rozenbaha,
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Rita Borščevska, Iveta Strēlniece, Vladislavs Pogožeļskis, Staņislavs Matuss, Aivars
Brikmanis, Silvija Zīberte, Maija Lasmane, Ingus Zālītis, Edgars Grīnofs, Aigars Strupulis;
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” juristi:
Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris
INFORMĒ: Sēdes vadītāja I.Vītola par papildus lēmumprojektu, kura izskatīšana jāiekļauj
sēdes Darba kārtībā un lēmumprojektu, kurš jāizskata sēdes slēgtajā daļā, aicina deputātus
nobalsot par to.
1. §
Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
(I.Vītola)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU ar papildus lēmumprojekta izskatīšanu.
Deputāts K.Rimša lūdz vārdu.
Nolasa paziņojumu:“2017.gada 25.oktobra domes sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs
mani apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot kādas Kalnciema pagasta iedzīvotājas
rīcību un Jelgavas pašvaldības amatpersonu publiski sniegto informāciju ēkas Kalnciemā,
zemes īpašumā “Luģi 1”celtniecības jautājumā. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta
un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem,
turpināšu domes sēdēs stāvēt kājās”.
JAUTĀ: I.Dolgova
ATBILD: I.Vītola
2. §
Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Milleru ceļš2-17, Zaļenieku pag.;
2.Bauskas iela 9-7, Eleja; 3.Ceplis-2, Lielplatones pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

2.1.
Izskatot V.V. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2019.gada
4.jūnijā ar Nr. JNP/3-19.1/19/439, par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu,
konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Milleru ceļš 2-17,
Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 38.8 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts V.V.
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,
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atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Milleru ceļš 2-17, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 38.8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 5496 004 0274 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496
004 0274 388/16206 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Milleru ceļš 2-17, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo
platību 38.8 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0274 001 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0274 388/16206 domājamās daļas.
3. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā platības un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
4. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
2.2.
Izskatot D.D., iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2019.gada 21.
maijā par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu, zemesgrāmatā nereģistrētu,
neprivatizētu dzīvokli Bauskas ielā 9-7, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Bauskas ielā 9-7,
Elejā, Elejas pagastā , Jelgavas novadā 41,6 m² platībā;
2) Dzīvoklis uz darba attiecību laiku ir izīrēts D.D.;
3) 2019. gada 30. maijā Jelgavas novada bāriņtiesā ir noslēgta vienošanās (reģistrācijas
Nr. 58) ar īrnieces ģimenes locekli par dzīvokļa atsavināšanas kārtību.
4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu
vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
45.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā Jelgavas novada pašvaldības īpašuma tiesības
uz dzīvokli 41,6 m², kopīpašuma 416/17673 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 003.
2. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu dzīvokli Bauskas iela 9-7, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā .
3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Lēmumu nosūtīt adresātam.
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2.3.
Izskatot K.Z. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2019.gada
15.maijā ar Nr. JNP/3-19.1/19/387, par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu,
konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis “Ceplis”-2, Lielplatones pagastā,
Jelgavas novadā, ar kopējo platību 27 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu laiku ir izīrēts K.M..
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 – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli “Ceplis”-2, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar kopējo platību 27 m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0067 001, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 5460 002 0067 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460
002 0067 270/1610 domājamās daļas.
2. 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 nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Pūpolu7-2, Kārniņi; 2.Līgotnes1-13, Glūdas
pag.; 3.Līgotnes1-11, Glūdas pag.; 4.Dimanti-3, Platones pag.; 5.Zemgalieši-2, Sesavas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

3.1.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Pūpolu iela 7-2, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 900 0460 (reģistrēts
Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.565 2), nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2019.gada 11.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 1.§), likuma "Par
pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kristaps
Ozols), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, dzīvokļa īpašumu Pūpolu iela 7-2, Kārniņi,
Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5456 900 0460, kas sastāv no
dzīvokļa ar kopējo platību 29,4 m² un kopīpašuma 294/2362 domājamajām daļām no
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dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5456 001 0089 001) un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 5456 001 0089).
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3.2.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības bilancē esošā dzīvokļa īpašuma “Līgotnes 1”13, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 900 0442, 11.03.2019. reģistrēts
Glūdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179886 13) nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2019.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1.§), likuma "Par
pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kristaps
Ozols), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu “Līgotnes 1”-13, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 900 0442, kas sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību
39,9 m² un kopīpašuma 399/7297 domājamajām daļām no
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5452 005 0061) un dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5452 005 0061 001).
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3.3.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības bilancē esošā dzīvokļa īpašuma “Līgotnes 1”11, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.5452 900 0441, 11.03.2019. reģistrēts
Glūdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179886 11) nepieciešamību
pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2019.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1.§), likuma "Par
pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kristaps
Ozols), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu “Līgotnes 1”-11, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 900 0441, kas sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību
21,7 m² un kopīpašuma 217/7297 domājamajām daļām no
zemes vienības (kadastra apzīmējums 5452 005 0061) un dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 5452 005 0061 001).
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3.4.
Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma “Dimanti”-3,
Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5470 900 0214 (reģistrēts Platones pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000010376 3), nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas
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2019.gada 21.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.9.) likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars
Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kristaps Ozols), PRET – 1 (Kārlis
Rimša), ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, dzīvokļa īpašumu “Dimanti”-3, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0214, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 29,0 m² un kopīpašuma 297/2070 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0207 001, būves ar kadastra apzīmējumu 5470 003
0207 002, būves ar kadastra apzīmējumu 51470 003 0207 003 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5470 003 0207.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3.5.
Izvērtējot zemesgrāmatā nereģistrēta nekustamā īpašuma “Zemgalieši”-2, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 87,4 m² platībā, kopīpašuma 874/4320
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049 001
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0049, nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, ņemot vērā Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas
2019.gada 21.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.9),
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto
daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Kristaps Ozols), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 1 (Irina
Dolgova), nolemj:
1. 3 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo dzīvokli “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā
ar kopējo platību 87,4 m² un kopīpašuma 874/4320 domājamās daļas no dzīvojamās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5474 006 0049.
2. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, nekustamo īpašumu “Zemgalieši”-2, Sesavas
pagastā, Jelgavas novadā.
3. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. §
Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ķīves-3, Vilces pag.; 2.Ķīves-1, Vilces pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

4.1.
Izskatot I.N. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1
/16/273-N par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 68,8 m² platībā “Ķīves”-3,
Vilces pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu un 2019. gada 17. jūnijā Jelgavas novada
pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/19/490 par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par Mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas apstiprināto cenu,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
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5.punktu, 45.panta trešo daļu, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 22. maija lēmumu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.N. par nosacīto cenu – EUR 900,- (deviņi simti euro), dzīvokli
68,8 m², kopīpašuma 688/1957 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0058 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5490 005 0058 “Ķīves”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu dzīvokļa pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1 .pirmo iemaksu 10 % apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 24 mēnešu laikā.
4.2.
Izskatot D.J. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr. JNP/319.1 /16/196-J par Jelgavas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa 77,1 m² platībā “Ķīves”1, Vilces pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu un 2019. gada 17. jūnijā Jelgavas novada
pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/19/489 par piekrišanu iegādāties minēto
dzīvokli par 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 pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 22. maija lēmumu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot D.J. par nosacīto cenu – EUR 400,- (četri simti euro) dzīvokli
77,1 m², kopīpašuma 771/1957 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 5490 005 0058 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490
005 0058 “Ķīves”-1, Vilces pagastā, Jelgavas novadā.
5. §
Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Drapas-3, Vircavas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma, K.Rimša)

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 6.jūnija rīkojumu
Nr.JNP/3-2/19/131 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma
“Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā izsole uzskatāma par nenotikušu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 32.panta otrās
daļas 1.punktu, Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (protokols Nr.9; 10.§)
„Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 2
(Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
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1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, trešajā, atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu “Drapas”-3,
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5492 900 0223, kas sastāv no
dzīvokļa 39 m2 platībā un kopīpašuma 390/1498 domājamām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0031 001 palīgēkas ar kadastra apzīmējumu
5492 002 0031 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0031. Izsoles
sākumcena 142,00 EUR (viens simts četrdesmit divi euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus.
3. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
6. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Sapņi, Platones pag.; 2.Gunāru lauks,
Platones pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

6.1.
Izvērtējot nekustamo īpašumu “Sapņi”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr. 5470 007 0291, konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Sapņi”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr. 5470 007 0291, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,3922 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0281, ir reģistrēts Platones pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539034 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2020.;
3) nekustamais īpašums 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.6), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Kristaps Ozols Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis),
PRET – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Sapņi”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr. 5470 007 0291, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
0,3922 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0281, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
6.2.
Izvērtējot nekustamo īpašumu “Gunāru lauks”, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr. 5470 005 0051, konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Gunāru lauks”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr. 5470 005 0051, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 9,64 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5470 005 0051, ir reģistrēts Platones pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000548437 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) zemes vienība ir iznomāta līdz 31.12.2019.;
3) nekustamais īpašums nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
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Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām "14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.6), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Kristaps Ozols, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis),
PRET – 2 (Kārlis Rimša, Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Gunāru lauks”, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr. 5470 005 0051, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 9,64 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 005 0051, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
7. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Birzītes, Lielplatones pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izskatot A.M. 2019.gada 10.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Lielplatones pagasta
pārvaldē ar Nr.JNP/3-19.1/19/466, par piekrišanu iegādāties zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 5460 001 0301 “Birzītes”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā 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 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Jelgavas novada domes 2018.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.13, 8.§.) „Par zemes
vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 3.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.5), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Kristaps Ozols, Irina
Dolgova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – nav, nolemj:
Atsavināt, pārdodot A.M. par nosacīto cenu – 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti
euro), zemes vienību 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 5460 001 0301, “Birzītes”,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu nekustamā īpašuma pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 300 EUR apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu
laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.

8. §
Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)
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Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 23.maija rīkojumu
Nr.JNP/3-2/19/119 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma
“Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā pirmā izsole uzskatāma par nenotikušu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 32.panta pirmās daļas 1. punktu, Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par īpašumu izsoles soļa apmēru
un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars
Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 3 (Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols, Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ar
kadastra Nr.5496 004 0519, kas sastāv no zemes vienības 1,334 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 5496 004 0502, pārdodot to atkārtotā, otrajā, izsolē ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 6160,- EUR (seši tūkstoši viens simts sešdesmit
euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9. §

Par zemes vienības daļas atsavināšanu ceļa būvniecībai (Grīvas ceļš, Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izskatot akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, 2019.gada
22.maija iesniegumu, reģistrācijas Nr.JNP/3-16.2/19/298, par zemes daļas pārņemšanu ceļa
būvniecībai, lai nodrošinātu piekļuvi, mežsaimniecisko darbību un kokmateriālu
pārvadāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 6.panta otro
daļu, 42.panta otro daļu un 43.pantu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma
42.panta 2.daļu, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 7.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.7), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis
Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piekrist atdalīt no Jelgavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības
“Melnupītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu
5462 007 0069 platību ~ 0,45ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās
uzmērīšanas dabā), izstrādājot zemes ierīcības projektu. No atdalītās zemes vienības
izveidot patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Grīvas ceļš”.
2. Atdalīto īpašumu “Grīvas ceļš” nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas personā, valsts funkciju (valsts meža
apsaimniekošana un aizsardzība) īstenošanai.
3. Noteikt Zemkopības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu
“Grīvas ceļš” ar lietu tiesībām un pienākumu nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot
Jelgavas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots Meža likumā noteiktās
valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanai un aizsardzības
nodrošināšanai.
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4. Pilnvarot akciju sabiedrību “Latvijas Valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, izstrādāt
zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0069, lai
atdalītu meža autoceļa “Grīvas ceļš” būvniecībai nepieciešamo platību, atbilstoši
pievienotajai meža autoceļa būvniecībai nepieciešamās zemes daļas novietojuma
vietas shēmai un iesniegt un saņemt dokumentus Valsts zemes dienestā.
5. Lēmumu nosūtīt AS “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldei uz adresi:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 un e pastu: lvm@lvm.lv.
10. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Salnīku birzs, Jaunsvirlaukas
pag.; 2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Balžu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Mežkakti,
Svētes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

10.1.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5456 012 0128, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5456 012 0128 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456
012 0128 0,570 ha platībā ar mežaudzi 0,505 ha platībā,
2) īpašuma tiesības nostiprinātas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000587097 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 11.martā;
3) zemes vienība nav nepieciešama Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.6, 3.§), Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
– 10 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 3 (Kārlis
Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā (kadastra Nr. 5456 012 0128), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5456 012 0128 – 0,570 ha platībā ar mežaudzi 0,505 ha platībā, pārdodot
to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
10.2.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110122, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5456 011 0122 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54560110122 2,48 ha platībā ar mežaudzi 2,3 ha platībā,
2) īpašuma tiesības nostiprinātas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000587217 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 13.martā;
3) zemes vienība nav nepieciešama Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
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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 22.maija lēmumu (protokols Nr.6, 3.§), Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
– 10 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 3 (Kārlis
Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
novadā (kadastra Nr. 54560110122), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54560110122 2,48 ha platībā ar mežaudzi 2,30 ha platībā, pārdodot to
atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
10.3.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110120, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.54560110120 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54560110120 8,61 ha platībā ar mežaudzi 8,37 ha platībā,
2) īpašuma tiesības nostiprinātas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000586744 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 25.februārī;
3) zemes vienība nav nepieciešama Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.6, 3.§), Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR
– 10 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 3 (Kārlis
Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr. 54560110120), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
54560110120 8,61 ha platībā ar mežaudzi 8,37 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
10.4.
Izvērtējot nekustamo īpašumu “Mežkakti”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr. 5482 002 0325, konstatēts:
1) nekustamais īpašums “Mežkakti”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.
5482 002 0325, kas sastāv no zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5482 002 0325 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0325 001, ir reģistrēts
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Svētes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000587305 uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda;
2) zemes vienība nav iznomāta;
3) nekustamais īpašums 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.6) Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –
10 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 3 (Kārlis Rimša,
Kristaps Ozols, Irina Dolgova), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Mežkakti”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr. 5482 002 0325, kas sastāv no zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5482 002 0325 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0325 001,
pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
11. §
Par nekustamā īpašuma domājamo daļu atsavināšanu izsolē
(Ausekļa iela 42, Platones pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izvērtējot nekustamā īpašuma Ausekļa iela 42, Lielvircava, Platones pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5470 007 0154, kas sastāv no 2562/3337 no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0154 001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5470 007 0154 (reģistrēts Platones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.374)
nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu
un ceturtās daļas 7. punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu Jelgavas novada domes
2018.gada 28.decembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 22.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), Jelgavas novada domes 2014.gada
23.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9 10.§ ) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības
maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Irina
Dolgova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis), PRET – 2 (Kārlis Rimša, Kristaps
Ozols), ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 007 0154 Ausekļa ielā 42,
Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā 2562/3337 domājamās daļas no
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0154 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5470 007 0154.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro).
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3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
12. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU"
(Briežu kapsēta, Platones pag.)
(I.Vītola, M.Jansons)

Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5470 006 0051, kas sastāv no
zemes vienības 0,8240 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 006 0051 “Briežu kapsēta”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā uzturēšanu un pārvaldīšanu, pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, Jelgavas novada pašvaldības un SIA
„Jelgavas novada KU” 2014.gada 29.decembrī noslēgto līgumu Nr. JNP/5-34.3/14/496 „Par
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars
Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Irina
Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Nodot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5470 006 0051 “Briežu kapi”, Platones
pagastā, Jelgavas novadā sastāvā esošu zemes vienību 0,8240 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5470 006 0051 apsaimniekošanā un pārvaldīšanā SIA „Jelgavas novada KU”.
13. §
Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (5462 005 0077, Meždobeļi, Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, M.Jansons)

Izskatot L.M. 2019.gada 17.maija iesniegumu, reģ.Nr.
JNP/319.1/19/399, konstatējot, ka nekustamā īpašuma “Meždobeļi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5462 005 0070, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
5462 005 0070 nav nodrošināta piekļuve pa valsts vai pašvaldības autoceļu, pamatojoties uz
likuma Par autoceļiem 6.1 pantu, Civillikuma 1142., 1156., 1231., 1232.pantu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins,
Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols), PRET – 1 (Irina Dolgova), ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodibināt ceļa servitūtu Jelgavas novada pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 5462 005 0077, par labu nekustamā īpašuma „Meždobeļi”,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 005 0070, sastāvā esošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5462 005 0070.
2. Noteikt servitūta izlietotāja tiesības lietot, pārbūvēt, vai būvēt ceļa posmu teritorijā,
uz kuru tiek nodibināts servitūts, saskaņā ar līgumu.
3. Apstiprināt līgumu par reālservitūta nodibināšanu.

14. §
Par ceļa servitūta izbeigšanu (Parka iela 13, Svētes pag.)
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(I.Vītola, M.Jansons)

Izskatot SIA “Freiga” valdes locekļa G.F. 2019.gada 31.maija iesniegumu, kas
reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/427, par ceļa servitūta dzēšanu,
konstatēts:
1) Nekustamais īpašums Parka ielā 13, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5482 002 0629 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482
002 0672, platība 0,2953 ha. Īpašuma tiesības reģistrētas SIA “Freiga”.
2) Pamatojoties uz 2007.gada 24.oktobrī sagatavotu zemes robežu plānu, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0629 zemesgrāmatā ir reģistrēti
nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, t.sk. atzīme - ceļa servitūta teritorija – 0,16 ha.
3) 2016.gada 28.decembrī, sadalot pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 5482 002 0629, izveidotas divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 5482 002 0672 un 5482 002 0673, veikta kadastrālā uzmērīšana un
apstiprināts apgrūtinājumu plāns zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5482 002
0672, kurā norādīti apgrūtinājumi, t.sk. ar Nr.7 – ceļa servitūta teritorija 0,0255 ha,
kas ir paredzēta nokļūšanai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5482 002
0692.
4) Ir konstatēts, ka šis ceļa servitūts netiek izmantots nokļūšanai uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 5482 002 0692. Piekļūšanai tiek izmantots ceļa servitūts, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0673.
Pamatojoties uz Civillikuma 1237.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Kristaps Ozols), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Irina Dolgova), nolemj:
1. Izbeigt ceļa servitūtu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5482 002 0672 kā atzīme – ceļa servitūta teritorija – 0,0255 ha un
2016.gada 28.decembrī apstiprinātajā apgrūtinājumu plānā norādīts kā apgrūtinājums
Nr.7 – ceļa servitūta teritorija - 0,0255 ha, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Slēgt vienošanos ar valdošā nekustamā īpašuma Parka ielā 13, Svētē, Svētes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 002 0629, īpašnieku par ceļa servitūta izbeigšanu.
15. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības robežu pārkārtošanu
(Ziemeļlauks, Vircavas pag.)
(I.Vītola, M.Jansons)

Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5492 001 0065 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0467
Vircavas pagastā, Jelgavas novadā izvietojumu dabā, konstatēts:
1) Zemes vienības 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0065 un 0,10 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0467 ar Vircavas pagasta padomes
2008.gada 21.augusta lēmumu (protokols Nr. 8,17.§) ”Par pagasta pašvaldībai
piekrītošajiem zemes gabaliem” piekrīt pašvaldībai.
2) Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0467 “Vecziemeļi”, Vircavas
pagastā, Jelgavas novadā atrodas dzīvojamā māja, kurā dzīvokļi privatizēti par
pajām.
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3) Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0065 atrodas ar dzīvojamo
māju “Vecziemeļi” saistītās palīgēkas.
4) Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, līdz zemes
pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes
reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu
pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi
noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes
vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.
Pamatojoties uz Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 11.pantu otrās daļas 1. punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu ,15.panta pirmo 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 – 13 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Veikt zemes robežu pārkārtošanu zemesgrāmatā nereģistrēta nekustamā īpašuma
“Vecziemeļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0467 un pašvaldībai
piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0065, precizējot
robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Pēc robežu konfigurācijas izmaiņām, zemes vienībām precizēt grafiski noteiktās
platības:
2.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0065– 1,67 ha;
2.2.nekustamā īpašuma “Vecziemeļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492
001 0467- 0,28 ha;
3. Zemes vienību 1,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0065 izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Ziemeļlauks”.
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
16. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Līdumu lauks, Svētes pag.)
(I.Vītola, M.Jansons)

Izvērtējot pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 38,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5482 005 0079 “Līdumu lauks” Svētes pagastā, Jelgavas novadā turpmāko
izmantošanu, konstatēts, ka uz zemes vienības daļas atrodas mazdārziņi, pārējā zemes
vienības daļa ir iznomāta lauksaimnieciskajai ražošanai. Lai sakārtotu īpašuma tiesības,
optimizētu zemes un resursu izmatošanu, nepieciešama pašvaldībai piekrītošas zemes
vienības 38,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 005 0079 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
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apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Līdumu
lauks”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā 38,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
5482 005 0079 divās zemes vienībās, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Projektēto zemes vienību 14,0 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.1) izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Amoliņi”. Zemes vienībai
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
3. Projektēto zemes vienību 24,8 ha platībā (grafiskajā pielikumā ar Nr.2) saglabāt
nekustamā īpašuma “Līdumu lauks”, kadastra Nr.5482 005 0079, sastāvā. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
17. §
Par grozījumiem 2019.gada 29.maija Jelgavas novada domes lēmumā „ Par Jelgavas
novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.9; 34.§)
(I.Vītola, M.Jansons)

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un
23.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16., 87., 88.2. un 90. punktu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis,), PRET – nav, ATTURAS – 3 (Kārlis Rimša, Kristaps Ozols,
Irina Dolgova), nolemj:
Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2019.gada 29.maija lēmumā „ Par
Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.9; 34.§):
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: “Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras
nedēļas skaitot no Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcijas ievietošanas
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS)”.
2. Svītrot 4.punktā vārdus “Pēc publiskās apspriešanas beigām”.

18. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada pašvaldības
deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība, Nr.
9.3.1.1/18/I/002” īstenošanai
(I.Vītola, A.Tračuma)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un Jelgavas novada pašvaldības
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 –
13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols,
Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu 986 254 EUR (deviņi simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti
piecdesmit četri euro) apmērā projekta “Jelgavas novada pašvaldības
deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība,
Nr. 9.3.1.1/18/I/002” īstenošanai ar izņemšanu vidējā termiņā.
2. Aizņēmumu ņemt Valsts Kasē uz 25 (divdesmit pieci) gadiem saskaņā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi.
3. Aizņēmumu pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gadu.
4. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta
Plānošanas nodaļai un Administratīvā departamenta Finanšu nodaļai.
19. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazisim sevi” Nodarbinātības valsts
aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Nodarbinātības valsts aģentūras līgumu par bezdarbnieku ar invaliditāti
iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” Nr.
23.13.5-2.3/68 un biedrības “Iepazīsim sevi” 2019.gada 10.jūnija Līdzfinansējuma
pieprasījumu un Budžeta komisijas 2019.gada 12.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.219.1/19/09), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova), PRET
– nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 20573,13 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit
trīs euro un 13 centi) apmērā ar izmaksas termiņu 2019. gadā – 4981,80 EUR (četri
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro, 80 centi), 2020. gadā – 10208,88 EUR
(desmit tūkstoši divi simti astoņi euro, 88 centi), 2021. gadā – 5382,45 EUR (pieci
tūkstoši astoņdesmit divi euro, 45 centi), biedrībai “Iepazīsim sevi” projekta “Dalība
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā “Pasākums noteiktām personu
grupām”” (personas ar invaliditāti nodarbināšanai) realizācijai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības
nodaļai.
20. §
Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
(I.Vītola, A.Tračuma)
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Izskatot Finanšu nodaļas 11.06.2019. ziņojumu par debitoru parādu izslēgšanu no
bilances sakarā ar uzņēmumu likvidāciju/darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu
reģistra, un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1) 14.10.2016. Jelgavas novada pašvaldība veica 03.08.2016. priekšapmaksas rēķina
Nr.bill_23 apmaksu SIA “Reklāmas grupa”, reģ. Nr. 40103982304 par karoga
izgatavošanu Kalnciema pagasta pārvaldes vidējās paaudzes tautisko deju
kolektīvam “Pavediens” par kopējo summu 193,60 EUR. Nesaņemot noteiktajā
termiņā pakalpojumu , Kalnciema pagasta pārvalde veica vairākkārtīgas telefoniskas
sarunas, kā arī Jelgavas novada pašvaldības Finansu nodaļa nosūtīja Reklāmas grupa
SIA 3 (trīs) aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu. Jelgavas novada
pašvaldības 2017. un 2018.gadā nosūtītās ierakstītās vēstules tika atgrieztas atpakaļ
ar norādi: adresāts norādītajā adresē neatrodas.
2) Pēc stāvokļa uz 01.06.2019. SIA “Reklāmas grupa” nav veikusi pasūtījumu un
norēķinājusies par kopējo summu 193.60 EUR apmērā.
3) Saskaņā ar LURSOFT datu bāzi, SIA “Reklāmas grupa” ir likvidēta 13.02.2019. un
izslēgta no uzņēmumu reģistra.
4) Valgundes pagasta pārvaldē kā debitora parāds ar sākotnējo atlikumu pēc stāvokļa
uz 01.01.2010. uzņemts bilancē SIA “Lataiva” parāds par samaksāto drošības naudu
par iekārtām par kopējo summu Ls 80,00 jeb 113,83 EUR.
5) Ņemot vērā, ka debitora parāds izveidojies līdz 2010.gadam un ir iestājies prasības
noilgums, kā arī apstākli, ka, pārbaudot Jelgavas novada pašvaldības rīcībā esošo
dokumentāciju, netiek atrasti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti
attaisnojoši dokumenti, kas pamatotu parāda esamību un samaksas termiņu, kā arī to,
ka, saskaņā ar LURSOFT datu bāzi, SIA “Lataiva” ir likvidēts 17.12.2014. un
izslēgts no uzņēmumu reģistra, parāds ir izslēdzams no bilances.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu,
Latvijas Republikas Civillikuma 1895.pantu un Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra
noteikumu Nr.87 ‘’Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, kurā
noteikts, ka “prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums,kā arī citos
tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos”,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte
Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Kristaps Ozols, Irina Dolgova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Izslēgt no Jelgavas novada pašvaldības bilances debitoru parādus personām, kuras ir
likvidētas un izslēgtas no uzņēmumu reģistra, par kopējo summu 307,43 EUR un izveidotos
uzkrājumus nedrošiem parādiem 268,71 EUR apmērā, saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k

1.

Uzņēmuma
nosaukums,
Reģ.Nr.

Reklāmas
grupa SIA,
Reģ. Nr.
40103982304

Likvidācijas/dar-bības
izbeigša-nas
datums

13.02.
2019

Pakalpojuma
nosaukums

Karoga
izgatavošana
VPTDK
“Pavediens”,
Kalnciema pag.

Parāda
summa EUR

Uzkrāju-mu
Summa EUR

Parāda
rašanās laiks

193,60

154,88

14.10.
2016.
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2.

Lataiva SIA,
Reģ. Nr.
40003424979

17.12.
2014

Drošības nauda
par iekārtām,
Valgundes pag.

Kopā
norakstāmais
parāds

113,83

113,83

307,43

268,71

Pirms
2010.gada

21. §
Par pamatojumu iebildēm par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
ministra J.Pūces 2019.gada 3.maija rīkojumā Nr.1-132/4263 norādīto
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk-VARAM)
ministra J.Pūces 2019.gada 3.maija rīkojumu Nr.1-132/4263, ar kuru apturēta Jelgavas
pašvaldības nolikuma “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu” (turpmāknolikums) darbība, konstatēts :
1) Pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, Latvijas Republikas
Satversmes 101.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 12. un 21. pantu, Jelgavas novada
dome 2019. gada 15.aprīlī pieņēma lēmumu “Par Jelgavas novada iedzīvotāju
aptaujas organizēšanu” (protokols Nr.5; 1.§);
2) Pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, Latvijas Republikas
Satversmes 101.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 12. un 21. pantu, Jelgavas novada
domes 2019. gada 15.aprīļa lēmumu “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas
organizēšanu” (protokols Nr.5; 1.§), Jelgavas novada dome 2019. gada 24.aprīlī
pieņēma lēmumu “ Par Jelgavas novada pašvaldības nolikuma “Par Jelgavas novada
iedzīvotāju aptaujas organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas novada
apvienošanu ar Jelgavas pilsētu” apstiprināšanu” (protokols Nr.7; 29.§);
3) Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 7.panta pirmo un piekto
daļu, 8.panta pirmo un ceturto daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma "Par
pašvaldībām" 5.panta pirmo un piekto daļu, 41.panta otro daļu un 49.panta pirmo
daļu, VARAM ministrs ar 2019.gada 3.maija rīkojumu Nr.1-132/4263 nolēma
apturēt nolikuma darbību;
4) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49. panta otro daļu domes priekšsēdētājam
divu nedēļu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma
saņemšanas jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jāizskata jautājums par attiecīgo
saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu, kā arī
domes ārkārtas sēdes laiks un norises vieta laikus jāpaziņo vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministram;
5) VARAM paziņojums (vēstule Nr. JNP/3-18.1/19/285) par Jelgavas novada domes
ārkārtas sēdes sasaukšanu tika nosūtīts 2019. gada 10. maijā.
6) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49. panta trešo daļu “Ja dome nepieņem
lēmumu par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu
punktu atcelšanu, tai triju mēnešu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministra rīkojuma saņemšanas jāiesniedz Satversmes tiesā pieteikums par
ministra rīkojuma atcelšanu”;
7) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49. panta ceturto daļu “Domei nav tiesību
iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra rīkojuma atcelšanu, ja tā divu mēnešu laikā no Vides aizsardzības un
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8)

1.

2.
3.

reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas dienas nav izpildījusi šā
likuma 45.panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt lēmumu, kurā sniegts
pamatojums, kāpēc dome nepiekrīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā norādītajam.”;
2019.gada 15.maijā Jelgavas novada dome, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 49. panta otro daļu , ārkārtas domes sēdē izskatīja jautājumu “ Par
2019.gada 24.aprīļa nolikuma
“Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas
organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas
pilsētu” atcelšanu” un nolēma :
Neatcelt 2019.gada 24.aprīļa nolikumu “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas
organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas
pilsētu”.
Sniegt tiesā pieteikumu par VARAM ministra 2019.gada 3.maija rīkojuma Nr.1132/4263 atcelšanu.
Uzdot Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektorei L.Lonertei līdz 2019.gada
19.jūnijam
nodrošināt Jelgavas novada domes lēmuma, kurā sniegts pamatojums, kāpēc dome
nepiekrīt VARAM ministra 2019.gada 3.maija rīkojumā Nr.1-132/4263 norādītajam,
projekta sagatavošanu.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 49. panta ceturto daļu,
45.panta ceturto daļu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš,
Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša, Irina Dolgova), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Kristaps Ozols), nolemj nepiekrist VARAM ministra 2019.gada 3.maija
rīkojumā Nr.1-132/4263 (turpmāk-Rīkojums) norādītajam atbilstoši šādam pamatojumam :
1. Rīkojuma 8.punktā ([8.]) ir norādīts, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs izdod šo rīkojumu, lai nodrošinātu domes darbības atbilstību augstāka
juridiskā spēka normatīvajiem aktiem un konstitucionāliem principiem (valsts varas
dalīšanas princips, tiesību virsvadības princips).
Rīkojumā nav norādīts neviens normatīvais akts, ko Dome būtu pārkāpusi, izdodot
aptaujas nolikumu.
Kā vienīgais Aptaujas nolikuma prettiesiskums ir norādīts rīkojuma 3.punktā ([3.]) :
“Taču ne likums “Par pašvaldībām”, ne arī citi normatīvie akti pašlaik neparedz
domei tiesības organizēt sabiedrības viedokļa noskaidrošanu, rīkojot iedzīvotāju
aptauju, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā
referendumā un saistoša lēmuma pieņemšanā. Par to liecina personas datu pārbaude
pēc pases vai personas apliecības, iespēja balsot aizklāti, personu datu apstrāde. Arī
uzdotais jautājums “Vai Jūs piekrītat Jelgavas novada apvienošanai ar Jelgavas
pilsētu” uz kuru ir jāatbild ar “jā” vai “nē” rada maldinošu iespaidu, ka Jelgavas
novada iedzīvotāji piedalās lēmuma pieņemšanā par administratīvi teritoriālo
reformu.”
Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, rīkojot iedzīvotāju aptauju, likums nenosaka
formu. Aptaujas nolikumā ir noteikts, ka aptaujā ir tiesīgi piedalīties arī tie
iedzīvotāji, kuri nav Latvijas republikas pilsoņi, kas nav pieļaujams referendumā vai
vēlēšanās. Aptaujas nolikums tāpat kā neviena sabiedriskā aptauja nenosaka to, ka
iedzīvotāji pieņem lēmumu par administratīvi teritoriālo reformu, tādējādi ar
Aptaujas nolikumu netiek pārkāpts varas dalīšanas princips.
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2. Rīkojuma 7. punktā ([7.]) ministrs norāda: “Viens no likumā "Par pašvaldībām"
reglamentētajiem pārraudzības instrumentiem ir noteikts šā likuma 49.pantā, proti,
nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu
punktu darbību, izņemot šā likuma 47.panta kārtībā pieņemto lēmumu darbību, ar
motivētu rīkojumu aptur vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
Ievērojot minēto, ministram ir tiesības apturēt pašvaldības saistošo noteikumu un
iekšējo normatīvo aktu normas (sk. Satversmes tiesas 2018.gada 15.novembra
sprieduma lietā Nr.2018-07-05 15.1. apakšpunktu). Atbilstoši Administratīvā procesa
likuma 1. panta 6. punktam iekšējais normatīvais akts ir tiesību akts, kuru publisko
tiesību subjekts izdevis ar mērķi noteikt savas vai sev padotas institūcijas iekšējās
darbības kārtību vai izskaidrot kāda ārējā normatīvā akta piemērošanas kārtību savā
darbības jomā (instrukcija, ieteikumi, nolikums u.c.). Aptaujas organizēšanas
komisijas izstrādātais aptaujas nolikums, kuru ir apstiprinājusi dome, ir iekšējais
normatīvais akts.”
Jelgavas novada dome (turpmāk-Dome) uzskata, ka minētais aptaujas nolikums
nav pašvaldības iekšējais normatīvais akts, jo neatbilst ne minētajam Administratīvā
procesa likuma 1. panta 6. punktam, ne Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantam,
kas nosaka: “Iekšējo normatīvo aktu veidi
(1) Publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var
izdot iekšējos normatīvos aktus par:
1) iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi
un darba organizāciju (nolikums, reglaments);
2) ārējo normatīvo aktu vai vispārējo tiesību principu piemērošanu (instrukcija);
3) normatīvajos aktos piešķirtās rīcības brīvības izmantošanu, nosakot
vienveidīgu rīcību vienādos gadījumos (ieteikumi). No šiem ieteikumiem atsevišķos
gadījumos var atkāpties, to īpaši pamatojot;
4) pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu
darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē,
kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi).
(2) Iekšējo normatīvo aktu izdošanas kompetenci, saturiskos noteikumus, spēkā
stāšanos un spēkā esamību nosaka to saturs, nevis nosaukums.”
Aptaujas nolikums ir uz āru vērsts tiesību akts uz individuāli nenoteiktu personu
loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos un, pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, ir vispārīgais administratīvais akts.
Tas reglamentē aptaujājamo personu tiesības vienā konkrētā pasākumā – iedzīvotāju
aptaujā konkrētā laikā. Tādējādi uz Aptaujas nolikumu ir attiecināms likuma "Par
pašvaldībām" 49.pantā minētais izņēmums, kas ir šā likuma 47.panta kārtībā
pieņemtie lēmumi – administratīvie akti.
Pašvaldību izdotos administratīvos aktus VARAM ministrs nav tiesīgs apturēt.
IZSAKĀS: K.Rimša
22. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
(Jāņa Baloža iela 6, Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, D.Branta)
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Izskatot A.P., 2019.gada 17.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/494, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes
vienību Jāņa Baloža iela 6, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Jāņa Baloža ielā 6, Līvbērzē,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0182 atrodas
Alinai Paškovai piederošas ēkas, kas 23.10.2018. ir reģistrētas Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000571901.
2) 2018.gada 1.novembrī starp Jelgavas novada pašvaldību un A.P. ir noslēgts Zemes nomas
līgums Nr.LIV/8-8/18/109 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0182
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).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu un 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu 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 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Sarmīte Balode, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša,
Kristaps Ozols, Irina Dolgova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai
par nosacīto cenu
A.P. nekustamā īpašuma
Jāņa Baloža ielā 6, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462
006 0182, sastāvā esošo apbūvēto zemes vienību 0,3516 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5462 006 0182.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
SLĒGTAIS
23. §
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Mežvidu lauks, Platones pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma, D.Branta, J.Razživins, K.Rimša, K.Ozols)

Izskatot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijas 2019. gada 22. maija sēdes protokola Nr.6;13.punktu, 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,
32.panta otrās daļas 1. punktu, Jelgavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumu
(protokols Nr. 6 4.§2.p.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.maija sēdes protokolu Nr.6,
Jelgavas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu ( protokols Nr. 14 7.§2.p.) „Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē”, Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra
lēmumu ( protokols Nr. 18 7.§1.p.) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē ”,
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, Sarmīte Balode, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars
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Krūmiņš, Valda Sējāne, Juris Razživins, Ojārs Briedis, Inta Savicka (balso mutiski)), PRET
– 2 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša), ATTURAS – 1 (Kristaps Ozols), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā, ceturtajā, izsolē nekustamo īpašumu „Mežvidu lauks”,
Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700010050, kas sastāv no zemes
vienības 2,88 ha platībā.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli.
Noteikt slepeno cenu. (Slēgtā aploksnē pievienots protokolam kā pielikums)
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Platones pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

Sēde slēgta plkst.15:40
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītāja,
Domes priekšsēdētāja vietn.

Protokoliste

I.Vītola

I. Skvirecka

28.06.2019.

25

