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Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238
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JELGAVAS NOVADA DOME

2019.gada 31.jūlijā

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 13
Jelgavā

Sēde sasaukta plkst.15:00
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Atvari-2, Zaļenieku pag.)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Līgotnes 1-5, Glūdas pag.; 2.Papeles 8,
Platones pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Jelgavas16-3, Līvbērzes p.; 2.Dzelzceļa ēka1A-3,
Glūdas p.; 3.Pūpolu6-4, Kārniņi; 4.Parka26-11, Eleja; 5.Bauskas9-9, Eleja; 6.Bauskas528, Eleja)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Atpūta 106, Svētes
pag.; 2.Mežvidi 190, Glūdas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Šļūkas, Vircavas p.; 2.Rudzi,
Līvbērzes p.; 3.Rubeņu birzs, Līvbērzes p.; 4.Krasta9A, Līvbērzes p.; 5.Gundegas,
Līvbērzes p.; 6.Ilzītes, Līvbērzes p.; 7.Ogas, Valgundes p.; 8.Mežrozes, Valgundes p.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Lielupes 65, Kalnciems; 2.Siliņi
87, Glūdas pag.; 3.Ciedru iela 1, Mežciems)
8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Vecais lauks, Zaļenieku pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Staļģenes 72,
Jelgava; 2.Tušķi1, Līvbērzes pag.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Lietuvas 32, Eleja; 2.Kaģu
mežs, Valgundes pag.)
12. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Vētras,
Svētes pag.)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Ēka 11, Stirniņas, Līvbērzes pag.)
14. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (SIA KULK,
Dodēni, Kalnciema pag.)
15. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (SIA KULK
Dodēni, Kalnciema pag.)
16. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Vecliepas, Lielplatones pag.)

17. Par zemes vienības sadalīšanu un piekritību (Atvari- Novadnieki, Platones pag.)
18. Par koku ciršanu ārpus meža (Sesavas pamatskola, Sesavas pag.)
19. Par būvju nojaukšanu (Ķīves skola, Vilces pag.)
20. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Jaunsvirlaukas pag.)
21. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Platones pag.)
22. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Klimpju ceļš, Glūdas pag.)
23. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām
Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Rosības iela 9, Vasaras iela 16, Vecsiliņi, Kundrāti, Līvbērzes pag.)
24. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Tīsi, Lielplatones pag.)
25. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Vecģelbji, Jaunsvirlaukas pag.)
26. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Ievas, Līvbērzes pag.)
27. Par Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta nolikuma
apstiprināšanu
28. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
29. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe””
projekta “Lauku māksla” realizācijai
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta
“Tūrisms kopā” realizācijai
31. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Vircavas Evaņģēliski Luteriskajai draudzei
32. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu
33. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes
sistēmas”
34. Par grozījumiem Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikumā
35. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
36. Par naudas balvas piešķiršanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
37. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Poķu iela 5, Platones pag.)
SLĒGTAIS
38. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumā
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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
- nepiedalās
Nataļja Hohlova
- piedalās (ar 2. Darba kārtības jautājuma izskatīšanu)
Sarmīte Balode
- nepiedalās
Aivars Krūmiņš
- piedalās
Kristaps Ozols
- piedalās (ar 12. Darba kārtības jautājuma izskatīšanu)
Oskars Cīrulis
- piedalās
Inta Savicka
- piedalās
Irina Dolgova
- piedalās
Aivars Naglis
- piedalās
-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji: Līga Lonerte, Dace
Kaņepone, Beāta Cirmane, Dagnija Špele, Daiga Branta, Ginta Avotiņa, Sandra Kalvāne,
Liene Upeniece, Inese Tarvida, Dace Ozola, Kristīne Rengarte, Laila Čima, Vladislavs
Beitāns, Andris Ziemelis, Dainis Keidāns, Aleksandrs Zelenkevičs, Kārlis Kindzulis, Vineta
Ģenderte, Māris Žoids, Modris Žeivots, Līga Graumane, Nelda Ķikute, Līga Rozenbaha,
Iveta Strēlniece, Vladislavs Pogožeļskis, Maija Lasmane, Ingus Zālītis, Edgars Grīnofs,
Anda Duge, Ruta Medne, Pēteris Veļeckis;
-SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” juristi:
Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris
INFORMĒ: Sēdes vadītāja I.Vītola par papildus diviem lēmumprojektiem, kuru izskatīšana
jāiekļauj sēdes Darba kārtībā, no kuriem pēdējais jāizskata sēdes slēgtajā daļā, aicina
deputātus nobalsot par to.
1. §
Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
(I.Vītola)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU ar papildus divu lēmumprojektu izskatīšanu.
Deputāts K.Rimša lūdz vārdu.
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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 (Atvari-2, Zaļenieku pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izskatot Zaļenieku pagasta iedzīvotājas L.K. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas
novada pašvaldības Zaļenieku pagasta pārvaldē 2016.gada 14.aprīlī ar Nr.ZAL/319.1/16/655-K ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli „Atvari”-2,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis „Atvari”-2, Zaļenieku pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54969000293 ar kopējo platību 54,1 m²;
2) Dzīvoklis uz nenoteiktu termiņu ir izīrēts Ligijai Kovaļevskai;
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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Kārlis Rimša, Irina Dolgova, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs
Briedis, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli „Atvari”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54969000293 ar kopējo platību 54,1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54960040329001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54960040329002
un zemes ar kadastra apzīmējumu 54960040329 5410/40180 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.Līgotnes 1-5, Glūdas pag.; 2.Papeles 8,
Platones pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

3.1.
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Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības bilancē esošā dzīvokļa īpašuma “Līgotnes 1”-5,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā (kadastra Nr.54529000445, 15.07.2019. reģistrēts Glūdas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179886 5), nepieciešamību pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2019.gada 21.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 1.§), 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 – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis
Rimša), ATTURAS – 2 ( Irina Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, dzīvokļa īpašumu “Līgotnes 1”-5, Glūdas pagastā,
Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54529000445, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību
21m² un kopīpašuma 210/7297 domājamajām daļām no zemes vienības (kadastra
apzīmējums
54520050061) un dzīvojamās
mājas
(kadastra
apzīmējums
54520050061001).
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3.2.
Izvērtējot Platones pagasta pārvaldes 2019.gada 24.maija ierosinājumu par
zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa īpašuma “Papeles”-8, Platones pagastā, Jelgavas novadā,
kas sastāv no dzīvokļa 40,4m² platībā, kopīpašuma 404/8078 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54700040062001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54700040062, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada
13.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10,5. §), 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 – 9 (Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 ( Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, dzīvokli “Papeles”-8, Platones pagastā,
Jelgavas novadā ar kopējo platību 40,4m² un kopīpašuma 404/8078 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700040062001, un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 54700040062.
2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. §
Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Jelgavas16-3, Līvbērzes p.; 2.Dzelzceļa ēka1A-3,
Glūdas p.; 3.Pūpolu6-4, Kārniņi; 4.Parka26-11, Eleja; 5.Bauskas9-9, Eleja; 6.Bauskas528, Eleja)
(I.Vītola, A.Tračuma)

4.1.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 16-3, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.5462 900 0422 (27.11.2018. reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.751 3), nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
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daļas 17.punktu, 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 2018.gada 28.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.17; 3.§.) „Par dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas,
atsavināšanas un aprites komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8), un
Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) „Par
īpašuma izsoles soļa apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 ( Irina Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 16-3, Līvbērzē,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462 900 0422, kas sastāv no
dzīvokļa 44,8 m2 platībā un kopīpašuma 419/1964 domājamajām daļām no zemes
vienības, kadastra apzīmējums 5462 006 0262, un dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 5462 006 0262 001.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles sākumcena 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus.
5. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4.2.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma “Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,
ar kadastra Nr.5452 900 0386, kas 30.11.2018. reģistrēts Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1303 3, nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2019.gada
30.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1; 2.§) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8; 1.§) un Jelgavas novada
domes 2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa
apmēra un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 ( Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu “Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas
pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5452 900 0386, kas sastāv no dzīvokļa 46,2
m2 platībā un kopīpašuma 480/3588 domājamām daļām no dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 5452 005 0001 002 un šķūņa, kadastra apzīmējums 5452 005
0001 003.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles sākumcena 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus.
5. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4.3.
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Izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Pūpolu ielā 6-4, Kārniņos,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000458 (reģistrēts
Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.567 4), nepieciešamību pašvaldību
funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2019.gada
27.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 3.§) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”,
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas
2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8), 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, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis,
Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 ( Irina Dolgova, Nataļja
Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Pūpolu ielā 6-4, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000458, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību
14 m² un kopīpašuma 140/3426 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 54560010091001) un zemes vienībām (kadastra apzīmējums
54560010091 un 54560010095).
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 600,- EUR (seši simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
4.4.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Parka iela 26-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
ar kadastra Nr.5448 900 0466, kas sastāv no dzīvokļa 34,8 m2 platībā un kopīpašuma
333/9325 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0427
001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5448 004 0427,(17.10.2011.reģistrēts Elejas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256 11) 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 30.janvāra lēmumu
(protokols Nr. 1 21.§ ) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada
pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.8), 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, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis),
PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 ( Irina Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Parka iela 26-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
ar kadastra Nr.5448 900 0466, kas sastāv no dzīvokļa 34,8 m2 platībā un kopīpašuma
333/9325 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5448
006 0427 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0427.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
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4.5.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Bauskas ielā 9-9, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5448 900 0672 nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, Jelgavas novada domes 2018.gada
28.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.17; 3.§.) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites
komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8), un Jelgavas novada domes
2014.gada 23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) „Par īpašuma izsoles soļa apmēra
un izsoles dalības maksu”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda Sējāne,
Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 ( Irina Dolgova,
Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļa īpašumu Bauskas ielā 9-9, Elejā, Elejas
pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5448 900 0672, kas sastāv no dzīvokļa 31,1
m2 platībā un kopīpašuma 311/17673 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 5448 006 0274 003.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles sākumcena 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus.
5. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
4.6.
Izvērtējot dzīvokļa īpašuma Bauskas iela 5-28, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā, ar kadastra Nr.54489000667, kas sastāv no dzīvokļa 41,7 m2 platībā un kopīpašuma
417/17456 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060274
001,(19.12.2018.reģistrēts Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.165 28)
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 2018.gada 25.jūlija lēmumu (protokols Nr. 10 3.§6.) „Par dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8), 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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Valda
Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis), PRET – 1 (Kārlis Rimša), ATTURAS – 2 ( Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Bauskas ielā 5-28, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.5448 900 0667, kas sastāv no dzīvokļa 41,7 m2 platībā un
kopīpašuma 417/17456 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 54480060274 001.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 3000 EUR (trīs tūkstoši euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
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4. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
5. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Atpūta 106, Svētes
pag.; 2.Mežvidi 190, Glūdas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

5.1.
Izskatot M.V. 2019.gada 12.jūlija iesniegumu, reģistrācijas Nr.JNP/3-19.1/19/547 ar
ierosinājumu atsavināt zemes vienību 0,0731 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820010374 Svētes pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts īpašums ar
kadastra Nr.54820010374 “Atpūta” 106, Atpūta, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
54820010374, platība 0,0731 ha.
2) Zemes vienība ir apbūvēta. Ēku (būvju) īpašuma tiesības reģistrētas
zemesgrāmatā uz Modra Vaišļas vārda saskaņā ar Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 18.augusta lēmumu un ierakstu Svētes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000479537.
3) 2015.gada 7.janvārī starp Jelgavas novada pašvaldību un Modri Vaišļu ir
noslēgts Zemes nomas līgums Nr.SVE/12-3/15/3 par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54820010374 nomu.
4) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz
kura atrodas būve.
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 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 44.panta ceturto 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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai M.V. par nosacīto cenu nekustamo īpašumu “Atpūta” 106,
Atpūtā, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54820010374, kas sastāv no
zemes vienības 0,0731 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820010374.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
5.2.
Izskatot N.S.K., 2019.gada 4.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/951, ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piedrošu zemes
vienību „Mežvidi 190”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Uz Jelgavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Mežvidi 190”, Viesturciems,
Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1755 atrodas
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N.S.K. piederoša ēka, kas 28.06.2019. ir reģistrēta Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000503616.
2) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, 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, 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 – 12 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Aivars Krūmiņš, Irina
Dolgova, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Oskars Cīrulis, Ojārs Briedis, Kārlis Rimša),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu N.S.K. nekustamā īpašuma „Mežvidi 190”,
Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra
Nr.5452 003 1755,
sastāvā esošo apbūvēto zemes vienību 0,0615 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5452 003 1755.2.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
6. §
Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Šļūkas, Vircavas p.; 2.Rudzi,
Līvbērzes p.; 3.Rubeņu birzs, Līvbērzes p.; 4.Krasta9A, Līvbērzes p.; 5.Gundegas,
Līvbērzes p.; 6.Ilzītes, Līvbērzes p.; 7.Ogas, Valgundes p.; 8.Mežrozes, Valgundes p.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

6.1.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Šļūkas” ar kadastra Nr.54920040131 Vircavas pagastā,
Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 54920040131, pašvaldībai piederošo 1935/2131 domājamo daļu
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 19.jūnija lēmumu (protokols Nr.8), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Valda Sējāne, Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša),
ATTURAS – 2 (Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamā īpašuma “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.54920040131, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54920040131 platībā 1,13 ha, 1935/2131 domājamās daļas,
pārdodot tās atklātā izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
6.2.
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Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rudzi”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 008 0136, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Rudzi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54620080112 - 1,7 ha platībā ir reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000589382 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes gabals ir iznomāts līdz 31.10.2019.;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8; 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
– 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS – 2
(Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Rudzi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.54620080136, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620080112 - 1,7 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijai noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
6.3.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rubeņu birzs”, Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620090154, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Rubeņu birzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas
sastāv no zemes vienības 1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620090093 un
mežaudzes, ir reģistrēts Līvbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000545419 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda;
2) 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, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8; 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
– 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS – 2
(Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Rubeņu birzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, kadastra Nr.54620090154, kas sastāv no zemes vienības 1ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54620090093 un mežaudzes, pārdodot to atklātā izsolē.
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2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai
noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
6.4.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Krasta ielā 9A, Līvbērzē,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620060425, konstatēts:
1) nekustamais īpašums Krasta ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, kas sastāv no neapbūvētas apbūvei paredzētās zemes vienības 0,3305 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54620060249, ir reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000566023 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes gabals ir iznomāts līdz 31.12.2020.;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8; 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
– 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS – 2
(Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Krasta ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620060425, kas sastāv no neapbūvētas apbūvei
paredzētās zemes vienības 0,3305 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54620060249, 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.
6.5.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Gundegas”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 008 0118, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Gundegas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv
no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54620080067 1,51 ha platībā, ir reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000580588 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes gabals ir iznomāts līdz 31.12.2019;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8; 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
– 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne,
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Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS – 2
(Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Gundegas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5462 008 0118, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620080067 1,51 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.
6.6.
Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ilzītes”, Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 008 0087, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Ilzītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54620080087 1,83 ha platībā, ir reģistrēts Līvbērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000578066 uz Jelgavas novada pašvaldības
vārda;
2) zemes gabals ir iznomāts līdz 31.12.2019;
3) zemes gabals nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8; 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
– 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS – 2
(Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Ilzītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,
kadastra Nr.5462 008 0087, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620080087 1,83 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.
6.7.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Ogas”, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100570, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Ogas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54860100570 sastāv no lauksaimniecības zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54860100433 – 0,1257 ha platībā. Īpašuma tiesības nostiprinātas
Valgundes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000587874 uz Jelgavas
novada pašvaldības vārda 2019.gada 3.aprīlī;
2) zemes vienība ir iznomāta robežojošās zemes īpašniecei līdz 31.12.2020.
Nomniece izteikusi vēlmi iegūt īpašumā zemes vienību;
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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 19.jūnija lēmumu (protokols Nr.8, 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
– 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS – 2
(Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Ogas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.54860100570), kas sastāv no lauksaimniecības zemes vienības
0,1257 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100433, pārdodot to atklātā
izsolē.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
6.8.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Mežrozes”, Valgundes pagastā,
Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100560, konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.54860100560 sastāv no neapbūvētas lauksaimniecības zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54860100231 – 0,65 ha platībā. Īpašuma tiesības
nostiprinātas Valgundes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000588215 uz
Jelgavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 10.aprīlī;
2) zemes vienība nav iznomāta;
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 19.jūnija lēmumu (protokols Nr.8, 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
– 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne,
Ojārs Briedis), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS – 2
(Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
(kadastra Nr.54860100560), kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecības zemes
vienības 0,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100231, 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 (1.Lielupes 65, Kalnciems; 2.Siliņi
87, Glūdas pag.; 3.Ciedru iela 1, Mežciems)
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(I.Vītola, A.Tračuma)

7.1.
Izskatot A.B. un S.Ž. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar
Nr.JNP/3-19.1/19/531 par zemes Lielupes ielā 65, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas
novadā izpirkšanu, iesniegto 2019.gada 5.jūlija cerību pirkuma līgumu un ņemot vērā
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas aprites un atsavināšanas komisijas
apstiprināto cenu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, Jelgavas novada pašvaldības mantas
novērtēšanas aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 9. jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr.9) , Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot būves ar kadastra apzīmējumu 54110010041001 īpašniekam
par nosacīto cenu – EUR 5500 (pieci tūkstoši pieci simti euro), zemes vienību
0,18ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010041, kas atrodas Lielupes ielā
65, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
2. 8 mēnešu laikā veikt kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt zemesgrāmatā uz
Jelgavas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu Lielupes iela 65,
Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov. ar kadastra Nr.54110010041, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010041 0,18ha platībā.
3. Pilnvarot būves īpašnieku veikt visas darbības, kas saistītas ar nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, reģistrēšanu Valsts zemes dienestā un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
4. Pirkuma līgumu ar būves īpašnieku slēgt pēc nekustamā īpašuma ierakstīšanas
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta.
6. Lēmumu nosūtīt A.B. uz e-pasta adresi *** un S.Ž. uz e-pasta adresi ***.
7.2.
Izskatot V.S. 2019.gada 11.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/542, par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošu
apbūvēto zemes vienību „Siliņi 87”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā 0,063
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520031521, par Mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot vērā, ka uz zemesgabala atrodas
Valdai Sēlei, piederoša ēka, kas 19.02.2019. ir reģistrēta Glūdas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000578366, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, 44.panta ceturto daļu, Jelgavas novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu (sēdes
protokols Nr.3, 4.§., 4.2.p.) „Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”
un Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 1.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs
Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

Atsavināt, pārdodot V.S. par nosacīto cenu 1700,- EUR (viens tūkstotis septiņi simti
euro), apbūvētu zemes vienību „Siliņi 87”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas
novadā 0,063 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520031520.
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2.

Noteikt šādu zemes pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircēja samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

7.3.
Izskatot SIA “AJM Wood”, reģistrācijas Nr.44103029388, 2019.gada 5.jūlija
iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā ar Nr.JNPIP/3-16/19/59, par
piekrišanu iegādāties zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54560020324 Ciedru ielā 1,
Mežciemā, Jaunsvirlaukas 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 3.punktu,
5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu,
Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 6.§.) „Par zemes
vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”, Jelgavas novada pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu (protokols
Nr.8), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Atsavināt, pārdodot SIA “AJM Wood” par nosacīto cenu – 2000,- EUR (divi
tūkstoši euro), zemes vienību 0,0933 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560020324,
Ciedru ielā 1, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.
8. §
Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Vecais lauks, Zaļenieku pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54960040485, “Vecais lauks”,
Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,04448 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54960040424, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes 2014.gada
23.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles
dalības maksu”, Jelgavas novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3,
5.§) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” un Jelgavas novada pašvaldības
mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu
(protokols Nr.8), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Aivars
Krūmiņš, Nataļja Hohlova), PRET – 3 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša),
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Vecais lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā,
ar kadastra Nr.54960040485, kas sastāv no zemes vienības 1,0448 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 54960040424.
2. Noteikt, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
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soli. Izsoles sākumcena 6300,- EUR (seši tūkstoši trīs simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
9. §
Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, Jelgavas novada domes
2019.gada 29.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 7.§;) “Par zemes vienības atsavināšanu
izsolē”, Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.JNP/3-2/19/139 “Par
izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma “Pūpoliņi”, Glūdas 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 – 8 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Nataļja Hohlova),
PRET – 4 (Aivars Krūmiņš, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša), ATTURAS –
nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Pūpoliņi”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5452 001 0215, kas sastāv no starpgabala - neapbūvētas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības 1,075 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 002
0215, pārdodot to atklātā, otrajā, izsolē ar pretendentu atlasi.
2. Izsoles sākumcena 4480 EUR (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Uzdot Glūdas pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.
10. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Staļģenes 72,
Jelgava; 2.Tušķi1, Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

10.1.
Izskatot M.M. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2019.gada
10.jūlijā ar Nr.JNP/3-19.1/19/535, par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo māju Staļģenes iela 72, Jelgavā, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldības bilancē ir nekustamais īpašums Staļģenes ielā 72,
Jelgavā ar kadastra Nr.09000161042, kas sastāv no zemes vienības 0,135 ha platībā
un uz tās esošas būves – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
09000161042001.
2) Dzīvojamā māja Staļģenes ielā 72 uz nenoteiktu termiņu ir izīrēta Jeļenai Berņeckai.
Pamatojoties uz 2019.gada 17.jūlija vienošanos starp īrnieku un viņa ģimenes
locekļiem par dzīvojamās mājas atsavināšanu, par dzīvojamās mājas īpašnieku kļūs
Marina Matjuševa.
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3) 2019.gada 15.jūlijā ar J.B. ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.JAU/8-8/19/22 par
zemes vienības 0,135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 09000161042 Staļģenes
ielā 72, Jelgavā, nomu.
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 šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
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 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, 44. panta pirmo daļu, 45.panta
trešo daļu, un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda
Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja
Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

3.

12 mēnešu laikā reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda
pašvaldības bilancē esošo nekustamo īpašumu Staļģenes ielā 72, Jelgavā ar kadastra
Nr.09000161042, kas sastāv no zemes vienības 0,135 ha platībā un uz tās esošas
būves – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 09000161042001.
Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu M.M. nekustamo īpašumu Staļģenes ielā 72,
Jelgavā ar kadastra Nr.09000161042, kas sastāv no zemes vienības 0,135 ha platībā
un uz tās esošas būves – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
09000161042001.
Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.

10.2.
Izskatot M.S. iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada pašvaldībā 2019.gada
21.jūnijā ar Nr.JNP/2-17.4/19/39, par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
atsavināšanu, konstatēts:
1) Jelgavas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Tušķi 1”, Tušķos,
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 010 1048, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 010 1047 - 0,222ha platībā,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0691 001 un palīgēkām ar
kadastra apzīmējumiem 5462 010 0691 005 un 5462 010 0691 005;
2) Dzīvojamā mājā visi četri esošie dzīvokļi uz nenoteiktu laiku ir izīrēti M.S.
3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju 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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
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Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars
Krūmiņš, Nataļja Hohlova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par nosacīto cenu Jelgavas novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu “Tušķi 1”, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar
kadastra Nr.5462 010 1048.
2. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas
komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
11. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Lietuvas 32, Eleja; 2.Kaģu
mežs, Valgundes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

11.1.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 18. jūlija rīkojumu
Nr. JNP/3-2/19/160 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru nekustamā īpašuma
Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas 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,
5.panta pirmo un piekto daļu, 32.panta pirmās daļas 1. punktu, otro daļu, 5.panta pirmo un
piekto daļu 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 – 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Valda Sējāne, Ojārs Briedis), PRET – 4 (Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša,
Aivars Krūmiņš), ATTURAS – 1 (Nataļja Hohlova), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt nekustamo īpašumu Lietuvas ielā 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas
novadā ar kadastra Nr.54480060512, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības
1,7397 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060460 un uz tā esošas
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060023002, pārdodot to atkārtotā,
trešajā, izsolē.
Izsoles sākumcena 16800 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt
izsoli.

11.2.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2019.gada
25.jūnija rīkojumu Nr.JNP/3-2/19/138 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar kuru
nekustamā īpašuma “Kaģu mežs”, Valgundes 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 dome, atklāti balsojot: PAR – 7 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis), PRET – 4 (Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš), ATTURAS – 1 (Nataļja
Hohlova), nolemj:
1.

Atsavināt nekustamo īpašumu „Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
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2.
3.

ar kadastra Nr.5486 002 0101, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5486 002 0415 ar kopējo platību 2,15 ha, tai skaitā mežaudze 2,03
ha, pārdodot to atkārtotā, otrajā, rakstiskajā izsolē. Izsoles sākumcena 20 240,EUR (divdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit euro).
Apstiprināt izsoles noteikumus.
Uzdot Valgundes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju un
organizēt izsoli.
12. §
Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai
(Vētras, Svētes pag.)
(I.Vītola, A.Tračuma)

Ņemot vērā, ka uz Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54820030164, platība 1,02 ha, “Vētrās”, Svētes pagastā, Jelgavas
novadā atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 54820030503001, kas sastāv no
8 dzīvokļu īpašumiem, kuri privatizēti saskaņā ar likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu
un zvejnieku kolhozu privatizāciju“ 19.pantu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša,
Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodot privatizācijai zemes vienību 1,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54820030164, uz kuras atrodas astoņu dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra
54820030503 001, adrese: ““Vētras”, Svētes pag., Jelgavas nov.”
2. Uzdot Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai slēgt ar privatizēto dzīvokļu
īpašniekiem vienošanos par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamajai daļai.
13. §
Par zemes vienības sadalīšanu (Ēka 11, Stirniņas, Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izvērtējot pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0318
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā konstatēts:
1) Ar Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta padomes 2005.gada 24.novembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.12, 1.§) „Par nosaukumu un adreses piešķiršanu” Līvbērzes
pagasta padomei pastāvīgā lietošanā piešķirtajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5462 006 0318 piešķirts nosaukums „Stirnas” un noteikts lietošanas
mērķis - palīgsaimniecības vajadzībām.
2) Ar Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumu „Par zemes
piekritību” (sēdes protokols Nr.11, 48.§) noteikts, ka Jelgavas novada pašvaldībai
piekrīt uz tās vārda zemesgrāmatā ierakstāma zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5462 006 0318 - 3,3 ha platībā.
3) Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0318 atrodas četru dzīvokļu
māja “Ēka 11”, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., ar kadastra apzīmējumu 5462 006
0318 001, kurā esošie dzīvokļu īpašumi fiziskajām personām nodoti īpašumā pret
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4)

5)

6)

7)

kapitāla daļām (1994.gada 11.oktobra, 18.oktobra, 21.novembra un 29.novembra
Vienošanās). Dzīvojamās mājas uzturēšanai nav nepieciešams tik liels piesaistītais
zemes gabals.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmā
daļa nosaka, ka, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu
“Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu “Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, privatizācijas komisija nosaka
katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai
nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturtā
daļa paredz, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts
vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez
atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes
reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai
pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas
ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktā noteikto, 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.

Lai racionāli izmantotu un apsaimniekotu zemes vienību, ņemot vērā, ka
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ēka 11”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, uzturēšanai
nepieciešamā platība ir 0,5 ha, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 11.pantu, 19.panta
otro daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2., 8., 9.,
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. punktu, un 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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars
Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt neuzmērīto, zemesgrāmatā nereģistrēto, pašvaldībai piekritīgo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0318, izveidojot divas zemes vienības 0,5 ha un 2,8
ha platībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1.
2. Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta zemes vienība Nr.1 - 0,5 ha platībā, kas
nepieciešama dzīvojamās mājas “Ēka 11” uzturēšanai. Jaunveidojamo apbūvēto zemes
vienību 0,5 ha platībā uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu
5462 006 0318 001, saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5462 006 0318
sastāvā. Jaunveidojamai zemes vienībai 0,5 ha platībā un uz tās esošajai dzīvojamai
mājai ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0318 001 saglabāt adresi: “Ēka 11”, Līvbērzes
pag., Jelgavas nov., LV-3014 (adresācijas kods 103472518). Zemes vienībai 0,5 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras galvenā
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3.

4.

5.
6.
7.

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods - 0101). Nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.5462 006 0318 mainīt nosaukumu no “Stirnas” uz “Ēka 11”.
Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt neapbūvēta zemes vienība Nr.2 - 2,8 ha platībā,
palīgsaimniecības uzturēšanai. Jaunveidojamo neapbūvēto zemes vienību 2,8 ha
platībā izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu piešķirot nosaukumu “Stirniņas”. Zemes
vienībai 2,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods - 0101).
Pēc nekustamā īpašuma “Ēka 11” reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Jelgavas novada
pašvaldības vārda, nodot dzīvokļu īpašniekiem zemes piekrītošās domājamās daļas
īpašumā bez atlīdzības.
Jelgavas novada privatizācijas komisijai sagatavot vienošanos ar mājas “Ēka 11”,
dzīvokļu īpašniekiem par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14. §
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (SIA KULK, Dodēni,
Kalnciema pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot SIA “KULK”, Reģ.Nr.41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34,
Jelgava, LV-3007, 2019.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.01-17/75 par derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas izsniegšanu mālsmilts ieguvei mālsmilts atradnē “Dodēni”, īpašumā
“Dodēni” Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, zemes kadastra Nr.5431 003 0261, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0202, pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm”
4.panta piektās daļas 1.punktu un Ministru Kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju izsniegšanas kārtība”, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola,
Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis,
Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps
Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izsniegt SIA “KULK”, Reģ.Nr.41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34,
Jelgava, LV-3007, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.3/2019,
derīgo izrakteņu
mālsmilts ieguvei mālsmilts atradnē “Dodēni”, īpašumā
“Dodēni”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, zemes kadastra Nr.5431 003 0261,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0202.
2. Noteikt derīgo izrakteņu ieguves limitu, laika periodā no 2019.gada 31.jūlija līdz
2028.gada 9.oktobrim, – A kategorijas mālsmiltij 183.79 tūkst.m3 apjomā.

3. Atļauja izsniedzama pēc valsts nodevas par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi
samaksas atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem
Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”.

15. §
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Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (SIA KULK Dodēni,
Kalnciema pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot SIA “KULK”, reģ.Nr.41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34,
Jelgava, LV-3007, 2019.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.01-17/74 par mālsmilts atradnes
“Dodēni”, īpašumā „Dodēni”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54310030261, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54310030202 rekultivāciju,
pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 2.punktu un Ministru
Kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”
87.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova,
Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Saskaņot mālsmilts atradnes “Dodēni”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5431 003 0261, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0202 rekultivācijas
veidu – derīgo izrakteņu ieguves vietu sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā vai
mežsaimniecībā.

16. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu (Vecliepas, Lielplatones pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot A.M. 2019.gada 25.marta iesniegumu, reģ.Nr. JNP/3-19.2/19/212, par ceļa
servitūta līguma noslēgšanu par labu nekustamajam īpašumam „Birzītes”, Lielplatones
pagastā, Jelgavas novadā uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecliepas”,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, konstatēts:
1) Nekustamais īpašums „Birzītes”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5460 001 0131, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5460 001
0132 ir reģistrēts zemesgrāmatā uz A.M. vārda. Piekļūšanai pie īpašuma tiek
izmantots ceļš caur īpašumu “Vecliepas”, Lielplatones pagastā.
2) Nekustamais īpašums „Vecliepas”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra
Nr.5460 001 0343 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0335
2,03 ha platībā piekrīt Jelgavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Lielplatones
pagasta padomes 2018.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 – 13 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

Nodibināt braucamā ceļa servitūtu pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
„Vecliepas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0335 par labu nekustamā
īpašuma „Birzītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0132 saskaņā ar
pievienoto pielikumu.
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2.
3.

Noteikt servitūta izlietotāja tiesības lietot, pārbūvēt, vai būvēt ceļa posmu teritorijā, uz
kuru tiek nodibināts servitūts, saskaņā ar pievienoto pielikumu.
Apstiprināt līgumu par reālservitūta nodibināšanu.
17. §
Par zemes vienības sadalīšanu un piekritību (Atvari- Novadnieki, Platones pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2019.gada 6.jūnija iesniegumu Nr. JNP/316.2/19/323 par valstij piekritīgās zemes vienības “Atvari- Novadnieki”( adrese: Atspulgu
ielā 7, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā) ar kadastra apzīmējumu 54700030339
(turpmāk – Nekustamais īpašums) sadalīšanu konstatēts:
1. Ar Ministru kabineta 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 580 ( prot. Nr. 49
12.§)”Par zemes vienības piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā” Nekustamais īpašums
ir piekritīgs valstij un reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu
ministrijas personā.
2. Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
3. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir saņēmusi uz Nekustamā īpašuma esošo
būvju lietotāju iesniegumu ar lūgumu Nekustamo īpašumu sadalīt uz tā pamata
ierosina nekustamā īpašuma sadali, un lūdz pašvaldības piekrišanu atdalīto daļu ,
kurā atrodas parks un zaļā zona, pārņemt pašvaldības valdījumā. Parka
uzturēšana atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrā punktā
noteiktai funkcijai, tādēļ atdalāmā zemes vienība piekrīt pašvaldībai un ir
pārņemama pašvaldības īpašumā.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā
īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, 11.pantu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu,
Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu zemesgrāmatā 3.pants,
4 1 panta otrā daļa , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1., 18. punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 2., 9., punktu , Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam,
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars
Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrēto, valstij piekritīgo zemes vienību Platones pagastā,
Jelgavas novadā 2,76ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 54700030339 divās
zemes vienībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Zemes vienību 1,55 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma “Atvari- Novadnieki”
sastāvā, saglabājot kadastra apzīmējumu 54700030339.,nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM kods 0101). Zemes vienībai 1,55ha platībā un ēkai ar kadastra apzīmējumu
54700030095008 saglabāt adresi “Atspulgu iela 7, Platone, Platones pag., Jelgavas
nov.,”. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 54700030095009 saglabāt adresi “Atspulgu iela
11, Platone, Platones pag., Jelgavas nov.,” un ēkai ar kadastra apzīmējumu
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3.

4.
5.
6.
7.

54700030095010 saglabāt adresi “Atspulgu iela 9, Platone, Platones pag., Jelgavas
nov., ”.
Zemes vienību 1,21 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu “Upeslejas” ,nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Piekrist pārņemt pašvaldības valdījumā jaunizveidoto zemes vienību 1,21ha platībā
uz kuras atrodas parks .
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un VAS
“Valsts nekustamie īpašumi” uz adresi vni@vni.lv.
18. §
Par koku ciršanu ārpus meža (Sesavas pamatskola, Sesavas pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot Sesavas pagasta pārvaldes 2019.gada 5.marta pieteikumu koku ciršanai
īpašumā “Sesavas pamatskola”, Skolas ielā 1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā (zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0057), pamatojoties uz Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un
17.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14
„Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” 4.punktu un laika
posmā no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2019.gada 27.jūnijam izsludinātās publiskās apspriešanas
par koku ciršanu ārpus meža rezultātiem, un ņemot vērā to, ka:
1) Īpašumā, gar Skolas ielu, grāvja malā aug 17 papeles (apkārtmērs 1,3m augstumā no
sakņu kakla centimetros ir 233; 127; 162; 120; 140; 195; 243; 162; 163; 108; 97;
215; 191; 106; 142; 275 un 283) un 2 trauslie vītoli (apkārtmērs 1,3m augstumā no
sakņu kakla centimetros ir 130 un 155);
2) Koki ir veci un bojāti ar redzamām trupes pazīmēm. Koku vainagos redzams daudz
sausu zaru, kas stipra vēja laikā krītot var būt bīstami. Koki atrodas tuvu skolai;
3) Pavasarī papeļu ziedpūkas izraisa alerģisku reakciju apkārtējo māju iedzīvotājiem;
4) Skolas teritorijā plānots veikt teritorijas labiekārtošanu veidojot jaunus apstādījumus
un koku stādīšanu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis,
Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
Saskaņot: 17 papeļu un 2 trauslo vītolu ciršanu/zāģēšanu īpašumā “Sesavas
pamatskola”, Skolas ielā 1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 5474 005 0057).
19. §
Par būvju nojaukšanu (Ķīves skola, Vilces pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)
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Izskatot Jelgavas novada būvvaldes būvinspektora 2016.gada 4.janvāra atzinumu
Nr.1 par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5490 005 0057 “Ķīves skola”, Vilces pagastā,
Jelgavas novadā pārbaudi, konstatēts:
1) Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 atrodas divstāvu
dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 001, kūts ar kadastra
apzīmējumu 54900050057 002, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 003,
šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 004, šķūnis ar kadastra apzīmējumu
5490 005 0057 005 un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 006.
2) Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 003, kūts ar kadastra apzīmējumu
5490 005 0057 002 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 004 atrodas
zem viena jumta. Daļa jumta ir iebrukusi, ēkas stāvoklis rada bīstamību cilvēku
veselībai un dzīvībai.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta devīto un desmito daļu, Civillikuma
1084.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 158.1. apakšpunktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs
Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova,
Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Nojaukt avārijas stāvoklī esošas būves: šķūni ar kadastra apzīmējumu 5490 005
0057 003, kūti ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 002 un šķūni ar kadastra
apzīmējumu 5490 005 0057 004, kas izvietotas uz Jelgavas novada pašvaldības īpašumā
esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 “Ķīves skola”, Vilces
pagastā, Jelgavas novadā.
20. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Jaunsvirlaukas pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

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:
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 6 zemes vienībām 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
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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, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars
Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), 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 5,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560090033, kas atrodas
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1;
1.2. zemes vienība 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110168, kas ietilpst
īpašuma “Liepas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54560110020 sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2;
1.3. zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070051, kas ietilpst
īpašuma “Jaunbitēni”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54560070051 sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3;
1.4. zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070052, kas ietilpst
īpašuma “Mazbitēni”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54560070052, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4;
1.5. zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070054, kas ietilpst
īpašuma “Lejasbitēni”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54560070054, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.5;
1.6. zemes vienība 14,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070007, kas ietilpst
īpašuma “Šļūkas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54560070007, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.6.
2. Zemes vienību 5,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560090033 izveidot kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Svitenes pļavas”.
3. Mainīt zemesgrāmatā nereģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54560110020
nosaukumu no „Liepas” uz „Liepaines”.
4. Mainīt zemesgrāmatā nereģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54560070007
nosaukumu no „Šļūkas” uz „Timotiņi”.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101):
5.1. zemes vienībai 5,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560090033;
5.2. zemes vienībai 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110168;
5.3. zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070051;
5.4. zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070052;
5.5. zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070054;
5.6. zemes vienībai 14,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560070007.
6. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi reģistrēt Nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmā NINO.
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Ierosināt kadastra datu aktualizāciju atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam.
9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.
21. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Platones pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)
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Izskatot Valsts zemes dienesta 2019.gada 17.janvāra vēstuli Nr.2-04/45 “Par rezerves
zemes piekritību pašvaldībai un kadastra datu aktualizāciju”, AS “Latvijas valsts meži”
2019.gada 5.jūlija vēstuli (reģistrācijas Nr. JNPIP/3-16/19/58) un izvērtējot Jelgavas novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1) Ar 2014.gada 12.augusta Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes lēmumu
Nr. JNPIP/8-6/14/204 6 zemes vienības ieskaitītas rezerves zemes fondā.
2) 2016.gada 28.janvārī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.77 (prot.Nr.4; 40.§)
“Par zemes reformas pabeigšanu Jelgavas novada lauku apvidū”;
3) 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;
4) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē ir publicēts ministriju un pašvaldību
izvērtētais rezerves zemju saraksts;
5) izvērtētajā sarakstā par 6 zemes vienībām nav izdarītas atzīmes par to piekritību
vai piederību valstij vai pašvaldībai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo, piekto un sesto daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis,
Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai ir piekrītošas un zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda ir ierakstāmas šādas zemes vienības, kas ietilpst īpašuma “Naftas
vads Polocka-Ventspils 344/348” Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.
54700040121 sastāvā:
1.1. zemes vienība 0,697ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700020091, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr.1;
1.2. zemes vienība 2,482ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700030329, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr. 2;
1.3. zemes vienība 1,889ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700030330, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr. 3;
1.4. zemes vienība 2,392ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700040121, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr. 4
1.5. zemes vienība 2,386ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700040122, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr. 5
1.6. zemes vienība 0,59ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700020087, saskaņā
ar grafisko pielikumu Nr. 6.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
3. Pilnvarot AS “Latvijas valsts meži” reģ. Nr. 40003466281 veikt reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda, zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 54700030330, 54700030290, 54700030329.
4. Noslēgt vienošanos ar AS “Latvijas valsts 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.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un AS
“Latvijas valsts meži”.
22. §
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Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Klimpju ceļš, Glūdas pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot Valsts zemes dienesta 2019.gada 17.janvāra vēstuli Nr.2-04/45 “Par rezerves
zemes piekritību pašvaldībai un kadastra datu aktualizāciju”, AS “Latvijas valsts meži”
2019.gada 1.jūlija vēstuli “Par rīcību ar Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību”,
reģ.Nr.JNPIP/3-16/19/54
un izvērtējot Jelgavas novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju, konstatēts:
1) 2016.gada 28.janvārī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.77 (prot.Nr.4; 40.§)
“Par zemes reformas pabeigšanu Jelgavas novada lauku apvidū”;
2) ir pagājis Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā valstij un pašvaldībām
noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes
fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
izvērtēšanai;
3) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē ir publicēts ministriju un pašvaldību
izvērtētais rezerves zemju saraksts;
4) izvērtētajā sarakstā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54520020245 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 – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis,
Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Jelgavas novada pašvaldībai ir piekrītoša un zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda ir ierakstāma vienība 1,41ha platībā ar kadastra apzīmējumu
54520020245, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.54520020301
sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54520020301 piešķirt nosaukumu
„Klimpju ceļš”.
3. Nekustamo īpašumu “Klimpju ceļš”, kadastra Nr.54520020301, nodot īpašumā
bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
personā, valsts funkciju (valsts meža apsaimniekošana un aizsardzība)
īstenošanai.
4. Noteikt Zemkopības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo
īpašumu “Klimpju 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.
5. Pilnvarot akciju sabiedrību “Latvijas Valsts meži”, reģ.Nr.40003466281,
ierosināt kadastra datu aktualizāciju, atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam,
iesniegt un saņemt dokumentus Valsts zemes dienestā, veikt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5452 002 0245 kadastrālo uzmērīšanu, īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
6. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
7. Noslēgt Vienošanos ar AS “Latvijas valsts meži” par Sadarbību, lai segtu visus
izdevumus, kas saistīti ar īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pārreģistrāciju zemesgrāmatā uz valsts
vārda Zemkopības ministrijas personā, pozitīva Ministru kabineta rīkojuma
pieņemšanas gadījumā.
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8. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai un AS
“Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldei uz adresi: Vaiņodes iela 1,
Rīga, LV-1004 un e pastu: lvm@lvm.lv.
23. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Rosības
iela 9, Vasaras iela 16, Vecsiliņi, Kundrāti, Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

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:
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 4 zemes vienībām Līvbērzes pagastā nav izdarītas atzīmes
par to piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo, piekto un sesto daļu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka,
Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis,
Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), 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 0,1164 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100992, kas ietilpst
īpašuma “Rosības iela 9”, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54620100992, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1;
1.2. zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100768, kas ietilpst
īpašuma “Vasaras iela 16”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.5462010768, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2;
1.3. zemes vienība 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620060404, kas ietilpst
īpašuma “Vecsiliņi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra
Nr.54620060404, sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3;
1.4. zemes vienība 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620070043, kas ietilpst
īpašuma Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620070043, sastāvā,
saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4;
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.54620070043 piešķirt nosaukumu
„Kundrāti”.
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
4. Ierosināt kadastra datu aktualizāciju atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam.
24. §
Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Tīsi, Lielplatones pag.)
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(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot
Vintera
Jelgavas
rajona
zemnieku
saimniecības
“LĪGO”
Reģ.Nr.51701000821, juridiskā adrese: “Līgo”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV3022, 2019.gada 25.aprīļa iesniegumu par meža zemes atmežošanu īpašumā “Tīsi”,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 5460 003
0006 un 5460 003 0055) 1.88 ha platībā un:
1) Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 2019.gada 6.jūnija vēstuli
Nr.VM7.5-3/526, kurā teikts, ka Zemgales virsmežniecība neiebilst pret plānoto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju ierīkošanu meža zemju teritorijā;
2) Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2019.gada 6.jūnija
vēstuli Nr. 3.5. – 20/1109, kurā teikts, ka Pārvalde neiebilst pret plānoto
atmežošanu īpašumā “Tīsi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā;
3) Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2019.gada
7.jūnija Atzinumu Nr.3.13/3401/2019-N, kurā teikts, ka lauksaimniecības zemes
ierīkošana meža zemē nav pretrunā ar dabas aizsardzību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem;
4) Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 2019.gada 2.jūlija vēstuli
Nr.VM/7.5-3/596 par atmežošanas kompensācijas aprēķināšanu;
5) Informāciju par valstij atlīdzināmās kompensācijas samaksu (MU Nr.5506),
pamatojoties uz Ministru Kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.118 „Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”
7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma,
Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova,
Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS
– 1 (Aivars Krūmiņš), nolemj:
Izsniegt
Vintera
Jelgavas
rajona
zemnieku
saimniecībai
“LĪGO”
reģ.Nr.51701000821, juridiskā adrese: “Līgo”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV3022, atļauju Nr.1/2019 lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē, veicot atmežošanu
nekustamajā īpašumā “Tīsi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībās ar
kadastra apzīmējumu 5460 003 0006 un 5460 003 0055 1,88 ha platībā.

25. §
Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Vecģelbji, Jaunsvirlaukas pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot B.K. 2019.gada 10.maija iesniegumu par meža zemes atmežošanu īpašumā
“Vecģelbji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 5456 001 0058) 0,3 ha platībā un:
1) Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 2019.gada 23.maija vēstuli
Nr.VM7.5-3/463, kurā teikts, ka Zemgales virsmežniecība neiebilst pret plānoto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju ierīkošanu meža zemju teritorijā;
2) Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2019.gada 27.maija
vēstuli Nr. 3.5.–20/1049, kurā teikts, ka Pārvalde neiebilst pret plānoto atmežošanu
īpašumā “Vecģelbji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā;
3) Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2019.gada
16.jūlija Atzinumu Nr.3.13/4231/2019-N, kurā teikts, ka lauksaimniecības zemes
ierīkošana meža zemē nav pretrunā ar dabas aizsardzību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem;
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4) Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 2019.gada 1.jūlija vēstuli
Nr.VM/7.5-3/594 par atmežošanas kompensācijas aprēķināšanu;
5) Informāciju par valstij atlīdzināmās kompensācijas samaksu (MU Nr.326),
pamatojoties uz Ministru Kabineta 2013.gada 5.marta noteikumiem Nr.118 „Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”
7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Aivars Krūmiņš), nolemj:
Izsniegt B.K. atļauju Nr.2/2019 lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē, veicot
atmežošanu nekustamajā īpašumā “Vecģelbji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
(zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0058) 0,3 ha platībā.

26. §
Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Ievas, Līvbērzes pag.)
(I.Vītola, O.Cīrulis)

Izskatot SIA “RJV Agro”, reģ.Nr.53603022581, juridiskā adrese: 4.līnija 15-61,
Jelgava, LV-3007, 2019.gada 23.aprīļa iesniegumu par meža zemes atmežošanu īpašumā
“Ievas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462
007 0085) 3,14 ha platībā, un:
1) Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 2019.gada 28.maija vēstuli
Nr.VM7.5-3/481, kurā norādīts, ka Zemgales virsmežniecība neiebilst pret
plānoto lauksaimniecībā izmantojamo zemju ierīkošanu meža zemju teritorijā;
2) Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2019.gada 30.maija
vēstuli Nr. 3.5.–20/1079, kurā norādīts, ka Pārvalde neiebilst pret plānoto
atmežošanu īpašumā “Ievas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā;
3) Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2019.gada
31.maija Atzinumu Nr.3.13/3173/2019-N, kurā norādīts, ka lauksaimniecības
zemes ierīkošana meža zemē nav pretrunā ar dabas aizsardzību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem;
4) Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 2019.gada 16.jūlija vēstuli
Nr.VM/7.5-3/631 par atmežošanas kompensācijas aprēķināšanu.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2013.gada 5.marta noteikumiem Nr.118 „Kārtība,
kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās
ierīkošanai” 7.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Aivars Krūmiņš), nolemj:
Izsniegt SIA “RJV Agro”, reģ.Nr.53603022581, juridiskā adrese: 4.līnija 15-61,
Jelgava, LV-3007, atļauju Nr.3/2019 lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē, veicot
atmežošanu nekustamajā īpašumā “Ievas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā (zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0085) 3,14 ha platībā.

27. §
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Par Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta nolikuma
apstiprināšanu
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis
Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta
nolikumu.
2. Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta nolikumu
publicēt Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.
28. §
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš,
Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
29. §
Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta
“Lauku māksla” realizācijai
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, Lauku atbalsta dienesta 2018.gada 5.jūlija lēmumu Nr. 10 9.3-11/18/1284-e “Par
projekta “Lauku māksla” Nr.18-00-A019.333-000005 pieteikuma apstiprināšanu” un
biedrības “Lauku partnerība ”Lielupe”” 2019.gada 19.jūnija Līdzfinansējuma pieprasījumu
Nr.JNP/3-19.1/19/497 un Budžeta komisijas 2019. gada 1.jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr.2-19.1./19/10, 3.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija
Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
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1. Piešķirt priekšfinansējumu 10000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā biedrībai
“Lauku partnerība ”Lielupe””, projekta “Lauku māksla” Nr.18-00-A019.333-000005
realizācijai. Projekta kopējās izmaksas 81043,74 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis
četrdesmit trīs euro un 74 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības
nodaļai.
30. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta
“Tūrisms kopā” realizācijai
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, 2017.gada 19.oktobrī Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu “Tūrisms
kopā” Nr.17-00-A019.332-000005, un 2018.gada 19.janvāra Sadarbības līgumu Nr.JNP/534.8/18/1, biedrības “Lauku partnerība ”Lielupe”” 2019.gada 19.jūnija Līdzfinansējuma
pieprasījumu Nr.JNP/3-19.1/19/496 un Budžeta komisijas 2019. gada 1.jūlija lēmumu (sēdes
protokols Nr.2-19.1./19/10, 2.§), Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze
Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs
Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova,
Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 254,50 EUR (divi simti piecdesmit četri euro un 50 centi)
apmērā biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe””, projekta “Tūrisms kopā” Nr.17-00A019.332-000005 realizācijai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības
nodaļai.
31. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Vircavas Evaņģēliski Luteriskajai draudzei
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.punktu, 2019.gada 14.jūnija Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr.19-06AL03-A019.2202-000002 “Lielvircavas baznīcas torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana”,
2019.gada 10.jūlija Līdzfinansējuma pieprasījumu Nr. JNP/3-19.1/19/539 un Budžeta
komisijas 2019. gada 19.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.2-19.1./19/11, 1.§), Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis
Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 1183,52 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit trīs
euro un 52 centi) apmērā Vircavas Evaņģēliski Luteriskajai draudzei, projekta Nr.1906-AL03-A019.2202-000002 “Lielvircavas baznīcas torņa iekštelpas vienkāršota
atjaunošana” realizācijai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības
nodaļai.
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32. §
Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu
(I.Vītola, A.Tračuma)

Lai noteiktu nomas maksu Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.5., 29.6., 29.7., 29.8.,
29.9. un 29.10.apakšpunktā minētajiem gadījumiem,
ņemot vērā neatkarīga sertificēta vērtētāja novērtējumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 30.4.punktu, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites
un atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.jūlija lēmumu (protokols Nr.9), Jelgavas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis,
Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša,
Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi Jelgavas novada pašvaldībai
īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajām lauksaimniecības zemēm Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10.apakšpunktā
minētajiem gadījumiem:
Lauksaimniecības zemes
kvalitatīvais novērtējums
(balles)

1 ha zemes nomas maksa gadā
(EUR bez PVN)

līdz 39

40

no 40 - 49

84

no 50 - 59

147

60 un vairāk

165

2. Noteikt teritorijās ar īpašiem nosacījumiem (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
applūstošas teritorijas) 1 ha zemes nomas maksu gadā 28 EUR (bez PVN).
3. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis ir spēkā 6 (sešus) gadus.
4. Apstiprināto nomas maksas cenrādi publicēt pašvaldības mājaslapā.
33. §
Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izskatot pilnsabiedrības „Kapitāla pārvaldes sistēmas” 2019.gada 19.jūnija vēstuli
Nr.1/k „Par vienošanos par atlīdzību koncesionāram 2019.gadā”, pamatojoties uz 2003.gada
30.decembra koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā 9.2.3.
un 9.1.4.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija
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Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina
Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas” 2019.gadā avansā
izmaksājamo atlīdzību par koncesijas resursu pārvaldīšanu 2% (divu procentu)
apmērā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemgales veselības centrs” faktiskās
neto apgrozījuma summas 2018.gadā (2 879 307 EUR), tas ir 57 586,14 EUR.
2. Atlīdzība izmaksājama no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemgales veselības
centrs” līdzekļiem.
34. §
Par grozījumiem Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikumā
(I.Vītola, A.Tračuma)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars
Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikumā,
svītrojot 10.2. un 10.3. apakšpunktu.
35. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
(I.Vītola, A.Tračuma)

Izskatot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes 2019.gada 23.jūlija
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Jelgavas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars
Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis
Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešķirt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu 2 kalendāra nedēļas no 2019.gada 1.augusta līdz
14.augustam, ieskaitot, par darba gadu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada
30.jūnijam.
2. Uzdot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ilzei Vītolai Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja Z.Caunes atvaļinājuma laikā no 2019.gada 1.augusta līdz
14.augustam, ieskaitot.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā
departamenta Personāla nodaļai.
36. §
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Par naudas balvas piešķiršanu
(I.Vītola, A.Tračuma)

Lai apbalvotu un atbalstītu Latvijas jaunatnes olimpiādes laureātus un viņu trenerus,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra “Kārtības, kādā Jelgavas
novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvu
apmēru” (protokols Nr.1, 15.§) 3.3. un 4.10.punktu un Budžeta komisijas 2019.gada
19.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.2-19.1/19/11, 3.§), Jelgavas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons,
Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš,
Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt naudas balvas sportistiem un viņu treneriem saskaņā ar 1.pielikumu.
37. §
Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Poķu iela 5, Platones pag.)
(I.Vītola, D.Branta)

Izskatot I.N. 2019.gada 30.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Jelgavas novada
pašvaldībā ar Nr.JNP/3-19.1/19/59 par Jelgavas novada pašvaldībai piederošas zemes
vienības 0,2813 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700050139 “Poķu iela 5”, Poķos,
Platones pagastā, Jelgavas novadā atsavināšanu un 2019. gada 19.jūlijā Jelgavas novada
pašvaldībā reģistrētu iesniegumu ar Nr. JNP/3-19.1/19/561 par piekrišanu iegādāties minēto
zemes vienību par Jelgavas novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un
atsavināšanas komisijas apstiprināto cenu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto daļu, Jelgavas novada Pašvaldības mantas
novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.jūnija lēmumu( protokols
Nr.8) , Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta
Savicka, Aivars Naglis, Modris Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars
Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot I.N. par nosacīto cenu – EUR 2000,- (divi tūkstoši euro), zemes
vienību 0,2813 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700050139 Poķu ielā 5, Poķos,
Platones pagastā, Jelgavas novadā.
2. Noteikt šādu nekustamā īpašuma pirkuma summas samaksas kārtību:
2.1. Pirmo iemaksu 10% apmērā no pirkuma summas pircējs samaksā divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. Atlikušo pirkuma summas daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša
maksājumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
SLĒGTAIS
38. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumā
(I.Vītola, L.Upeniece, I.Dolgova, K.Ozols, K.Rimša, O.Briedis, O.Cīrulis, A.Naglis, A.Tračuma)

37

Izskatot Jelgavas novada Lielplatones pagasta iedzīvotājas Z.Z. 2019.gada 25.jūlija
iesniegumu (reģistrēts ar Nr. JNP/4-24/19/90), kurā viņa lūdz finansiālu atbalstu 1200 eiro
(viens tūkstotis divi simti) apmērā brāļa mirstīgo atlieku pārvešanai no Vācijas uz Latviju,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro punktu, Budžeta komisijas
2019.gada 29.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.2-19.1/19/12), Jelgavas novada dome,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Ilze Vītola, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aivars Naglis, Modris
Jansons, Valda Sējāne, Ojārs Briedis, Irina Dolgova, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimša, Aivars
Krūmiņš, Nataļja Hohlova, Kristaps Ozols), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt Jelgavas novada Lielplatones pagasta iedzīvotājai Z.Z. prasīto naudas
summu 1200 eiro (viens tūkstotis divi simti) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.

Sēde slēgta plkst.16:02
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītāja,
Domes priekšsēdētāja vietn.

Protokoliste

I.Vītola

I. Skvirecka

02.08.2019.
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