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LATVIJAS REPUBLIKA             

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731, 

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 
_____________________________________________________________________________________ 

 
JĒKABPILS NOVADA DOMES  

SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2009. gada 17.decembrī         Nr.10 
 

    
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 
Sēde sasaukta plkst. 11.00 
Sēdi atklāj plkst. 11.05 
 
Sēdi vada –  Edvīns Meņķis 

Protokolē –  Austra Boluža 

 
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags 
 
Nepiedalās - Ināra Blumberga, Aija Raginska, Māris Urbāns – attaisnotu iemeslu dēļ. 
 
Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, 
Juris Krūmiņš, Jānis Raubiška, Antons Tropiks; 
administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Gunta Dimitrijeva, Dz.Nartiša, Inese Tumanova, 
laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa,  
uzaicinātās personas: E.Ūbele, L.Bērziņa, B.Užule 
 

Darba kārtība:  
 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

 
1. Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apstiprināšanu    
2. Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja aizvietošanu 
3. Par Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja apstiprināšanu 
4. Par tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai  
5. Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības budžetu 2009. gadam”” apstiprināšanu 
6. Par saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam”” apstiprināšanu 
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7. Par Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldes amatu nosaukumu un 

algas likmju apstiprināšanu 
8. Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām sadalīšanu 

9. Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Fotogrāfu foruma „ Buclera Lasījumi 2009” fotogrāfiju 
izstādes sagatavošanai „Buclers Laikmetīgais” 

10. Par grozījumiem komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanā 
11. Par telpu statusa maiņu (Aldaunes iela 2-9, Ābeļu pagasts)  
12. Par zemes nodokļa atvieglojumu A.Brakovskai (Rubeņi)   
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A.Vārslavānam (Rubeņi)  
14. Par pilnvarojumu koku ciršanas saskaņošanai Jēkabpils novada teritorijā 
15. Par maksas samazinājumu izpērkamajai zemei („Krasti”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
16. Par maksas samazinājumu izpērkamajai zemei („Pļāvēji”, Dunavas pag., kadastra 

Nr.56540070120, kadastra Nr.56540070138)     
17. Par maksas samazinājumu izpērkamajai zemei („Rolandi”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 006 

0052)  
18. Par Jēkabpils novada pašvaldības funkciju deleģēšanu Krustpils novada būvvaldei 
19. Par saskaņojumu koku ciršanai („Apināji”, Dunavas pagasts) 
20. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Sarmas” , Dignājas pag., kadastra Nr.5652 005 0158) 
21. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Cukuriņi” , Rubenes pag., kadastra Nr.5682 001 0036) 
22. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Brūklenāji” , Dignājas pag., kadastra Nr.5652 004 

0031) 
23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Klintiņi” , Leimaņu pag., kadastra Nr.5674 005 0015) 
24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Degļi” , Dignājas pag., kadastra Nr. 5652 003 0005) 

25. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma daļu Leimaņu pagasta 
„Jaunbērziņos” ar kadastra numuru 56740050045 –11,4 ha platībā  

26. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Stārķi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 0080298) 

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Laši”, Kalna pagasts, kadastra Nr.(56660060115) 
28. Par zemes vienību atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Mežotnes” Rubenes pagasts 

Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820110067) 
29. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežotnes”, Rubenes pagasts, zemes vienības ar 

kadastra Nr.56820110068, Nr.56820090069) 
30. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Upītes” , Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 008 0018) 
31. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu („Smilgāres”, kadastra nr.56480030102, Ābeļu pagasts) 
32. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu („Pļavāres”, kadastra nr.56480020042, Ābeļu pagasts) 
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu („Pļavāres”, kadastra nr.56480020042, Ābeļu 

pagasts) 
34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu („Silapurenes”, kadastra nr.56480020044, 

Ābeļu pagasts) 
35. Par zemes nomu („Smilgāres”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 56480030102) 
36. Par adreses piešķiršanu („TP-6125”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010204, „TP-6346”, Ābeļu 

pagasts, kadastra Nr.56480030071) 

37. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Ziediņi”, Dunavas pagasts, kadastra 
Nr.56540070064) 

38. Par zemes ierīcības projekta „Vabuļi”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu un nosaukuma 
„Vabuļi 1” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 

39. Par zemes ierīcības projekta „Landzāni”, Dignājas pagasts, apstiprināšanu un 
nosaukuma „Ābelītes 1” piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 

40. Par zemes ierīcības projekta „Akmentiņi”, Dignājas pagasts, apstiprināšanu un 
nosaukuma „Ābelītes 2” piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 
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41. Par nekustamo īpašumu apvienošanu (Radžu iela 1a, Ābeļu pag., „Čiekuri”, Ābeļu pag.) 
42. Par Darba uzdevuma apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala 

„Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480020059, sadalīšanai 
43. Par pašvaldībai piekrītošās apbūvētās un neapbūvētās lauku apvidus zemes vienību 

platību precizēšanu 
44. Par Jēkabpils novada Rubenes pagasta padomes 19.06.2003. lēmuma Nr.14, protokols 

Nr.6 „Par meža ceļa nodošanu īpašumā” precizēšanu 
45. Par 28.12.2004. Zemes nomas līguma Nr.155 pagarināšanu (AS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 
46. Par Eduarda Kivriņa iesniegumu – par atļaujas izsniegšanu zvejošanai Daugavā 
47. Par Antona Endžeļa iesniegumu – par atļaujas izsniegšanu zvejošanai Daugavā 
48. Par darba uzdevuma un Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba 

plāna apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei 
49. Par Jēkabpils novada pašvaldības Rubenes pamatskolas, Dignājas pamatskolas, 

Bērzgala pamatskolas, Zasas vidusskolas informatizācijas projektu pārņemšanu 
50. Par Jēkabpils novada bibliotēku nolikumu apstiprināšanu 
51. Par Jēkabpils novada bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu 
52. Par Jēkabpils novada kultūras namu nolikumu apstiprināšanu 
53. Par Jēkabpils novada Tautas namu nolikumu apstiprināšanu 
54. Par Jēkabpils novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu 
55. Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtības 

apstiprināšanu 
56. Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils 

novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 
57. Par 19.01.2009. noslēgtā Nomas līguma pagarināšanu  (SIA „Krustpils” , 

Reģ.Nr.45403000253) 
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi („Brimaņi” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.56820120013)_O.Orlovska 
59. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi („Brimaņi” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.56820120013)_ V.Blūzmanis 
60. Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5221, 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības Jēkabpils novada pašvaldībai   
61. Par meža cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ābeļu pagasts) 
62. Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu 

„Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija ” 
63. Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto 

projektu „Rubenes pagasta sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija” 
64. Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto 

projektu „Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve” 
65. Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto 

projektu „Dignājas pagasta Darbnīcu ielas un nobrauktuves rekonstrukcija” 
66. Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto 

projektu „Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija” 
67. Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto 

projektu „Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota rekonstrukcija” 
68. Par SIA „Eglainīte” saistību un tiesību pārņemšanu 

 
 

Informācija:  
1. Par gatavošanos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
2. Par Latvijas Sporta veterānu savienības valdes aicinājums Latvijas pašvaldībām. 
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3. Par savstarpējiem norēķiniem ar sociālās aprūpes iestādēm un rajona padomes funkciju 
pārņemšanu. 

 
 
Sēdes vadītājs Edvīns Meņķis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar papildus jautājumu:  
 
1 Par izsoles komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Papildināt darba kārtību ar vienu papildus jautājumu:  
 
69 Par izsoles komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu 

 
 

1. § 
Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apstiprināšanu 

E. Meņķis 
 

 2009. gada 12. novembrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāju” (12.11.2009. sēdes protokola Nr. 9, 59.§), ar kuru nolēma virzīt saskaņošanai 
par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Aļonu Koriņevu ar 2010. gada 1. janvāri. 

Jēkabpils novada pašvaldība saņēma LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamenta 19.11.2009. vēstuli Nr.16.2-15/1153, kurā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departaments deva piekrišanu Aļonas Koriņevas kandidatūras apstiprināšanai Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatam. 

Civilstāvokļu aktu likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka „Nodaļas vadītāju ieceļ amatā 
pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2009. gada 12. novembra Jēkabpils novada domes 
lēmumu „Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju” (12.11.2009. sēdes protokola Nr. 9, 59.§), LR 
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 19.11.2009. vēstuli Nr.16.2-15/1153, 
Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komiteju 2009. gada 10.decembra lēmumu un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, 21. panta pirmās 
daļas 9. punktu, Civilstāvokļa aktu likuma 2. panta trešo daļu, pārejas noteikumu 6. punktu 
 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

Iecelt  Aļonu Koriņevu Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā ar 2010. gada 
1. janvāri. 
 

 

2. § 
Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja aizvietošanu 

E. Meņķis 
 
 



 5 

Civilstāvokļa aktu likuma 3. panta ceturtajā daļā ir noteikti gadījumi, kuros ir 
nepieciešams noteikt dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu pildīšanu citam darbiniekam: 

1) vadītājs slimības vai cita pamatota iemesla dēļ nav ieradies darbā;  
2) civilstāvokļa akta reģistrācija vai laulības noslēgšana attiecas uz pašu vadītāju, viņa 

laulāto, radiniekiem līdz ceturtajai pakāpei un svaiņiem līdz trešajai pakāpei, viņa 
adoptētājiem vai adoptētajiem, uz vadītāja vai viņa laulātā aizbildnībā vai 
aizgādnībā esošām personām; 

3) vadītājs ir reģistrējamā fakta paziņotājs. 
Civilstāvokļa aktu likuma 3. panta piektā daļa paredz, ka novada pašvaldība var uzdot 

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumus veikt kādam no pašvaldības darbiniekiem, kas 
atbilst šā likuma 3. panta otrās daļas prasībām. 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas aizvietošanas noteikšanai ir piekritusi 
Jēkabpils novada pašvaldības darbiniece Ina Gusāre. 

Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu likuma 3. pantu, 
LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 41.panta pirmās daļas 
4.punktu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 

1. Uzdot Inai Gusārei veikt Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumus 
šādos gadījumos: 

1.1.  Jēkabpils novada dzimtsarakstu vadītājs (-a) slimības vai cita pamatota iemesla dēļ 
nav ieradies darbā; 

1.2. civilstāvokļa akta reģistrācija vai laulības noslēgšana attiecas uz pašu Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu vadītāju, viņa (-as) laulāto, radiniekiem līdz ceturtajai pakāpei un 
svaiņiem līdz trešajai pakāpei, viņa (-as) adoptētājiem vai adoptētajiem, uz vadītāja (-
as) vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām; 

1.3. Jēkabpils novada dzimtsarakstu vadītājs (-a) ir reģistrējamā fakta paziņotājs. 
2. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja (-s) aizvietošana un piemaksa par 
aizvietošanu tiek noteikta ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikumā noteiktajā kārtībā.  

 
 

3. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja (-s) 

apstiprināšanu 
E. Meņķis 

 
2009. gada 12. novembrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jēkabpils 

novada Izglītības un kultūras pārvaldes izveidošanu” (12.11.2009. sēdes protokola Nr. 9, 46.§), 
ar kuru nolēma izveidot Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldi, kā novada 
administratīvo struktūrvienību ar 2010. gada 1. janvāri. 

Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komiteju 2009. gada 10. decembra 
lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, 21. 
panta pirmās daļas 9. punktu,  
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt Elgu Ūbeli par Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldes 
vadītāju ar 2010.gada 1.janvāri. 
 

 
 

4.§ 
Par tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

_____________________________________________________________________________ 
E. Meņķis 

 
2009. gada 15. oktobrī Jēkabpils novada dome atbilstoši Ģenētiski modificēto 

organismu aprites likuma 22. panta ceturtās daļas noteikumiem pieņēma lēmumu „Par 
publiskās apspriešanas rīkošanu (Par novada pasludināšanu par brīvu teritoriju no ģenētiski 
modificētiem kultūraugiem)” un 2009. gada 29. oktobrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
publicēja paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. 

Sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš noteikts 30 dienas 
no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, t.i., līdz 2009. gada 28. novembris. 

Minētajā termiņā iebildumi nodomam noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā nav saņemti. 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturtā daļa paredz, ka 
„Iebildumu nesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma 

noteikšanai.” 
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā daļa paredz, ka 

aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai nosakāms ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem.  

Aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.   
Valsts augu aizsardzības dienests iekļauj minēto informāciju ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzētāju reģistrā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites 

likuma 22. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas pirmo punktu, 
 

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Aivars 
Vanags); PRET - 1 balss (Inga Martinova); ATTURAS – 1 balss (Ilgvars Prodišķis), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 
 
1. Pasludināt Jēkabpils novada administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Ābeļu, Dignājas, 
Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasts, par teritoriju, kurā ir aizliegts audzēt 
ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums ir 5 (pieci) gadi. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 „Par aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” (pielikumā). 
3. Uzdot Lietvedības nodaļai: 
3.1. rakstiski informēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Līvānu 
novada pašvaldību, Daugavpils novada pašvaldību, Ilūkstes novada pašvaldību, Aknīstes 
novada pašvaldību, Viesītes novada pašvaldību un Salas novada pašvaldību par noteiktu 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā; 
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3.2. rakstiski informēt Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu 
par noteiktu aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā. 
 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,4.§) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 19 

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar 
Ģenētiski modificēto organismu 

aprites likuma 22. panta otro daļu 

 
1. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, 
Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts un Zasas pagasts ir 
aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.   
 
2. Aizliegums Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus ir 5 (pieci) gadi. 
 
3. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā LR likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā. 
 

 
5. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2009. gadam”” apstiprināšanu 

_________________________________________________________ 
 

 Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām”, 
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, 
 
 Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto, no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada pašvaldības funkciju 
veikšanai un norēķiniem ar novada pagastu pārvaldēm. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt Jēkabpils novada domes Saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2009.gadam” 
sekojošā redakcijā:   
 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2009.gadam ieņēmumos LVL 2 470 
962, saskaņā ar pielikumu.Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2009.gadam izdevumos LVL 3 805 
281, saskaņā ar pielikumu Nr.2 

3. Izdevumu pār ieņēmumiem pārsnieguma segšanai iesaistīto līdzekļu atlikumu uz 
2009.gada 01. janvāri LVL 1 198 417 apmērā un paredzēt kases apgrozāmo 
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līdzekļu apjomu uz 2009.gada beigām LVL 36 317 apmērā saskaņā ar pielikumu 
Nr. 3 

4. Novada pagasta pārvaldēm ieņēmumu-izdevumu tāmes iesniegt novada domes 
priekšsēdētājam apstiprināšanai līdz 2009.gada 23.decembrim. 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 
2009.gadam grozījumiem pielikums Nr. 4 

 
 

6. § 
Par saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam”” apstiprināšanu 
_________________________________________________________ 

 

 Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par valsts budžetiem”, „Par valsts 
budžetu 2009.gadam”, LR likums „Par grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes Saistošos noteikumus Nr. 21 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam” 
2.pielikumā. 

2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam izdevumos LVL 
144 858, saskaņā ar pielikumu. 
 
 

7. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldes  

amatu nosaukumu un algas likmju apstiprināšanu 
__________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš 
 
 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 
18.pantu, 
 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aivars  
Vanags); PRET –nav; ATTURAS – 2 balsis (Gints Audzītis, Anda Svarāne), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldes amatu 
nosaukumus, darba slodzi un algas likmi ar 2010.gada 1.janvāri: 
 

Nosaukums Slodze Algas likme 
latos 

mēnesī 
Pārvaldes vadītājs 1,0 600 
Galvenais speciālists izglītības jautājumos 1,0 480 
Galvenais speciālists kultūras un interešu izglītības 
jautājumos 

1,0 480 
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8.§ 

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām sadalīšanu 
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

 Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par valsts budžetiem”, „Par valsts 
budžetu 2009.gadam”, „Par grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””, LR 
Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.837 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 
Jēkabpils novada domes 20.08.2009. lēmums (prot.Nr.5, 23 §) „Kārtība kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2009./2010.gadam”, LR Ministru kabineta 23.10.2009. rīkojums Nr.727  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Sadalīt atbilstoši finansēšanas plānam no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto dotāciju izglītības 
iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
2009.gada septembra līdz decembrim sekojoši: LVL 
 

Pašvaldība Likmes Finansējums 
kopā 

t.sk. 
novembrī 

t.sk.algas 
fonds 

JĒKABPILS 
NOVADS-45.1187 60,507 2730 2730 2200 

Ābeļu pamatskola 10,88 491 491 396 
Dignājas pamatskola 8,156 368 368 297 
Bērzgala pamatskola 5,781 261 261 210 
Zasas vidusskola 20,03 904 904 729 
Rubenes pamatskola 10,91 492 492 396 
Dunavas pamatskola  4,75 214 214 172 

 
 

 
9.§ 

Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Fotogrāfu foruma „Buclera Lasījumi 2009” fotogrāfiju 
izstādes sagatavošanai „Buclers Laikmetīgais” 

____________________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš 
 

Jēkabpils novada dome saņēmusi radošās darbnīcas „Pa Buclera Pēdām” vadītājas, 
fotogrāfiju izstādes „Buclers Laikmetīgais” kuratores, fotogrāfu Foruma „Buclera Lasījumi 
2009” organizatores Daigas Kalniņas iesniegumu par līdzekļu LVL 50,00 piešķiršanu 
fotogrāfiju izstādes „Buclers Laikmetīgais” sagatavošanai. Fotogrāfiju izstādei „Buclers 
Laikmetīgais” notiks 2009.gada 12.decembrī Viesītes Kultūras centrā Latvijas Fotogrāfu 
foruma „Buclera Lasījumi 2009” laikā. 
 
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 21.pants 1.daļas 27.punkts. 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
Apmaksāt Latvijas Fotogrāfu foruma „Buclera Lasījumi 2009” fotogrāfiju izstādes 

„Buclers Laikmetīgais” veidošanas izmaksas par LVL 30 (trīsdesmit lati), iesniedzot rēķinu 
apmaksai ar Jēkabpils novada pašvaldības rekvizītiem. 
 
 

 

10.§ 
Par grozījumiem komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanā 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldības 
funkcija ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” . 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, LR 

likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.45 „Dzīvojamās 
telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Izteikt Jēkabpils novada domes 2009. gada 12. novembra lēmuma „Par komunālo 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” (12.11.2009. sēdes protokols Nr. 9, 20§) 1. punktu 
sekojošā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt sekojošu dzīvojamo telpu īres tarifu (bez PVN) Jēkabpils novada pašvaldībā ar 
2010.gada 1.jūniju:  
 

Nr.
p.k. 

Pagasts Dzīvojamo telpu īres tarifu 
Ls/m2 

1.  Ābeļu pagasts „Brodi” 
Ārpus ciemata teritorijas 

0.14 
0.08 

2. Dignājas pagastā 0.10 
3. Dunavas pagastā 0.10 
4. Kalna pagastā 0.10 
5. Leimaņu pagastā 0.10 
6. Rubenes pagastā 0.05 
7. Zasas pagastā 0.12 

 
 

11.§ 
Par telpu statusa maiņu 

(Aldaunes iela 2-9, Ābeļu pagasts) 
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_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
20.06.2006. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1 
punktu, 18.punktu,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt lietošanas mērķi telpām Aldaunes ielā 2-9, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 

-dzīvojamo telpu grupa. 
2. Izslēgt „Ābeļu feldšeru punktu” no reģistra. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs. 

 
 

 
12. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
(„Stiebriņi” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820100013, 56820100068, 56828000015) 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags 

                                   
  Rubenes pagasta pārvalde ir saņēma Ainas Brakovskas 2009.gada 5.novembra 
iesniegumu (reģ. Nr.3-10/65) ar lūgumu par nekustamā īpašuma „Stiebriņi” nodokļa 
atvieglojumu, kā otrās grupas invalīdam. 

Atbilstoši LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešajai daļai 
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām piemērojami 
gadījumos, ja to paredz pašvaldības apstiprinātie saistošie noteikumi. 

Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, konstatēts, ka šajā gadījumā Jēkabpils 
novada domei nepastāv tiesisks pamats nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piemērošanai, jo Jēkabpils novada pašvaldībā nedarbojas saistošie noteikumi, kas paredzētu 
šāda veida nodokļa maksāšanas atvieglojumu. 
       Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 4. punktu, LR 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešajai daļai, Administratīvā procesa 
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
  
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikt nekustamā īpašuma „Stiebriņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, nodokļu 
maksātājai Ainai Brakovskai atvieglojuma noteikšanu nekustamā īpašuma nodoklim. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

13. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 

(„Kalni” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820070011) 
   _________________________________________________________________________ 
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E.Meņķis, A.Vanags 
 
 Rubenes pagasta pārvalde ir saņēmusi Arnolda Vārslavāna 2009.gada 10.novembra 
iesniegumu (reģ. Nr. 3-10/40) ar lūgumu par nekustamā īpašuma „Kalni” nodokļa 
atvieglojumu, kā otrās grupas invalīdam. 

Atbilstoši LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešajai daļai 
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām piemērojami 
gadījumos, ja to paredz pašvaldības apstiprinātie saistošie noteikumi. 

Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, konstatēts, ka šajā gadījumā Jēkabpils 
novada domei nepastāv tiesisks pamats nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piemērošanai, jo Jēkabpils novada pašvaldībā nedarbojas saistošie noteikumi, kas paredzētu 
šāda veida nodokļa maksāšanas atvieglojumu. 
       
 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 4. punktu, LR 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešajai daļai, Administratīvā procesa 
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikt nekustamā īpašuma „Kalni”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, nodokļu 
maksātājam Arnoldam Vārslavānam atvieglojuma noteikšanu nekustamā īpašuma nodoklim. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

14.§  
Par pilnvarojumu koku ciršanas saskaņošanai Jēkabpils novada teritorijā 

   _________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags 

 
      LR Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai 
ārpus meža zemes” 2. punkts paredz gadījumus, kad pastāv zemes īpašnieka vai tiesiskā 
valdītāja pienākums saskaņot ar vietējo pašvaldību koku ciršanu ārpus meža zemes. 

Ievērojot pašvaldības labas pārvaldības principu un nodrošinātu efektīvāku iesniegumu 
izskatīšanas kārtību, ir lietderīgi dot pilnvarojumu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas 
plānošanas speciālistam izskatīt iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža zemes un veikt 
saskaņošanu. 
 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, LR 
Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus 
meža zemes” 2. punktu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 
1. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas plānošanas speciālistu izskatīt jautājumus 
(iesniegumus) par koku ciršanu ārpus meža zemes un veikt koku ciršanas saskaņojumu ārpus 
meža zemes.  
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2. Noteikt, ka Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas plānošanas speciālista lēmumu 
(atzinumu) par koku ciršanu ārpus meža zemes var pārsūdzēt Jēkabpils novada domē viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

15.§  
Par maksas samazinājumu izpērkamajai zemei  

(„Krasti”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Kalna pagasta pārvalde ir izskatījusi Jāņa Gaida iesniegumu atbilstoši LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus 
zemi” 6. punktam iesniegto iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3–11.2/56, ar lūgumu samazināt 
samaksu par īpašumā izpērkamo zemi, par laiku, kad zeme piešķirta lietošanā un par darba 
stāžu lauksaimniecībā. 

Iesniegumam pievienots: 
1. Valsts zemes dienesta kadastra izziņa Nr. 11-06-VD1/962; 
2. Darba grāmatiņas kopija; 
3. Zemnieku saimniecības reģistrācijas apliecība;  
4. Kalna pagasta padomes lēmumi: 1996. gada 31. oktobra lēmums Nr. 44, 2000. gada 13. 
decembra lēmums Nr. 13 un 2001. gada 21. augusta lēmums Nr. 2 – par zemes piešķiršanu 
lietošanā. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 15. pantu un 18 
panta ceturto daļu, kas nosaka, ka samaksas aprēķināšanas un maksāšanas kārtību nosaka LR 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku 
apvidus zemi” 6. punktu, kas nosaka, ka pagasta padome nosaka samaksas apmēra 
samazinājumu, ņemot vērā LR likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18. panta 
trešajā daļā minētos nosacījumus. Samaksas samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst 
pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinājums – 75 procentus. Samaksas apmēra 
samazinājumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto kārtību. 

Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus un pamatojoties uz LR Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus 
zemi” pielikuma 2. punktu, tika konstatēts: 

J. Gaidim izpērkot zemes gabalus ar nosaukumu „Krasti’ ir tiesības uz samaksas 
samazinājumu:  
 Par laiku, kad zeme ir piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā : 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5666 002 0035, platība 30,0 ha, - 13 pilni gadi; 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0060, platība 7,4 ha, - 8 pilni gadi; 
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 5666 003 0080, 5666 003 0054, 5666 003 
0096, kopējā platība 67,9 ha, - 9 pilni gadi. 

Par darba stāžu lauksaimniecībā - 32 pilni gadi - samaksas samazinājums -25 % apmērā. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2008.gada 

22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku 
apvidus zemi”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 
1. Noteikt Jānim Gaidim samaksas samazinājumu: 
1.1. par izpērkamo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5666 002 0035, platība 30,0 ha, par 
laiku, kad zeme piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 25%, par darba stāžu 
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lauksaimniecībā – 25%. Kopējais samaksas samazinājums - 50% no aprēķinātās samaksas 
apmēra; 
1.2.  par izpērkamo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5666 002 0060, platība 7,4 ha, par 
laiku, kad zeme piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 16%, par darba stāžu 
lauksaimniecībā – 25%. Kopējais samaksas samazinājums - 41% no aprēķinātās samaksas 
apmēra; 
1.3.  par izpērkamajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu5666 003 0080, 5666 003 
0054, 5666 003 0096, kopējā platība 67,9 ha, par laiku, kad zeme piešķirta lietošanā līdz tās 
pieprasīšanai īpašumā – 18%, par darba stāžu lauksaimniecībā – 25%. Kopējais samaksas 
samazinājums - 43% no aprēķinātās samaksas apmēra. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

16.§ 
Par maksas samazinājumu izpērkamajai zemei 

(„Pļāvējos”, Dunvas pagasts, kadastra Nr. 5654 007 0120, 5654 007 0138) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

2009. gada 11. novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Silvijas Stahovskas 
iesniegums ar lūgumu piešķirt samaksas samazinājumu, izpērkot viņam lietošanā piešķirto 
zemes gabalu ar kadastra Nr.56540070120 un zemes gabalu ar kadastra Nr.56540070138. 

Iesniegumam pievienotas kadastra izziņas, zemes robežu plāna kopijas un darba 
grāmatiņas kopija. 

LR Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi par 
maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, turpmāk saukti – Noteikumi, 6.punkts 
paredz, ka „Pagasta padome vai novada dome (turpmāk – pašvaldība) nosaka samaksas 

apmēra samazinājumu, ņemot vērā LR likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus. Samaksas samazinājums par katru nosacījumu 

nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinājums – 75 procentus. Samaksas apmēra 

samazinājumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto kārtību. 

Noteikumu pielikuma „Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” 
2.punkts paredz, ka „Aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi var samazināt (ņemot 

vērā attiecīgās zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā) divu procentu apmērā 
par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme piešķirta lietošanā, (…)”.  

     Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus konstatēts, ka S. Stahovskai, izpērkot 
zemi ir tiesības uz samaksas samazinājumu.  
Par laiku, kad zeme ir piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā : 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5654 007 0138, platība 6,8 ha, - 7 pilni gadi; 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5654 007 0120, platība 3,0 ha, - 7 pilni gadi. 

Par darba stāžu lauksaimniecībā - 18 pilni gadi - samaksas samazinājums -25 % apmērā. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2008.gada 
22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku 
apvidus zemi”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt Silvijai Stahovskai samaksas samazinājumu par izpērkamo zemes gabalu ar 
nosaukumu „Pļāvēji” (Dunavas pagasts), kadastra numurs 56540070120, 56540070138, 
par laiku, kad zeme ir piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 14%, par 
darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 %. Kopējais samaksas 
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samazinājums ir _39 % (trīsdesmit deviņi procentu) apmērā no aprēķinātās samaksas 
apmēra. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no spēkā 
stāšanās dienas. 
 

 

17.§ 
Par maksas samazinājumu izpērkamajai zemei 

(„Rolandi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5698 006 0052) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

2009. gada 16. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts 
Andra Prusakova pilnvarotās personas Līgas Rijnieces iesniegums ar lūgumu piešķirt 
samaksas samazinājumu, izpērkot zemes ar nosaukumu „Rolandi”. 

Iesniegumam pievienota pilnvara, zemes robežu plāna kopija, darba grāmatiņas kopijas. 
LR Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi par 

maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, turpmāk saukti – Noteikumi, 6.punkts 
paredz, ka „Pagasta padome vai novada dome (turpmāk – pašvaldība) nosaka samaksas 

apmēra samazinājumu, ņemot vērā LR likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus. Samaksas samazinājums par katru nosacījumu 

nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinājums – 75 procentus. Samaksas apmēra 

samazinājumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto kārtību. 

Noteikumu pielikuma „Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” 
2.punkts paredz, ka „Aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi var samazināt (ņemot 

vērā attiecīgās zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā) divu procentu apmērā 
par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme piešķirta lietošanā, (…)”.  

     Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus konstatēts, ka A.Prusakovam, izpērkot 
zemi ir tiesības uz samaksas samazinājumu. 
Par laiku, kad zeme ir piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā : 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5648 006 0052, platība 23,2 ha, - 17 pilni gadi; 
par darba stāžu lauksaimniecībā - 9 pilni gadi - samaksas samazinājums -18 % apmērā. 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5648 006 0134, platība 33,0 ha, - 8 pilni gadi; 
par darba stāžu lauksaimniecībā - 9 pilni gadi - samaksas samazinājums -22,5 % 
apmērā 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas 2009. gada 8. oktobra lēmumu un pamatojoties uz LR Ministru 
kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot 
(pērkot) lauku apvidus zemi”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt  Andrim Prusakovam samaksas samazinājumu: 
1.1. par izpērkamo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5648 006 0052, platība 23,2 ha, par 
laiku, kad zeme piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 25%, par darba stāžu 
lauksaimniecībā – 18%. Kopējais samaksas samazinājums - 43% no aprēķinātās samaksas 
apmēra; 
1.2.  par izpērkamo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5648 006 0134, platība 33,0 ha, par 
laiku, kad zeme piešķirta lietošanā līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 16%, par darba stāžu 
lauksaimniecībā – 22,5%. Kopējais samaksas samazinājums – 38,5% no aprēķinātās samaksas 
apmēra; 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

 
18.§  

Par Jēkabpils novada pašvaldības funkciju deleģēšanu Krustpils novada būvvaldei 
________________________________________________________________________________________________ 

E. Meņķis 
 

Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošo noteikumu „Jēkabpils novada 
pašvaldības nolikums” 6. punkta trešā daļa paredz, ka „Līdz 2009. gada 30. decembrim 
pašvaldības autonomā funkcija – nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības 
procesa tiesiskumu – deleģēta Jēkabpils rajona apvienotai būvvaldei.” 

2009. gada 8. decembrī Krustpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Krustpils novada 
Būvvaldes izveidošanu”, ar kuru izveidoja Krustpils novada Būvvaldi, kā novada 
administratīvo struktūrvienību ar 2010. gada 1. janvāri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties LR likuma „Par pašvaldībām” 10., 15. panta 
pirmās daļas 14. punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 45., 46. pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Deleģēt Krustpils novada pašvaldībai (Krustpils novada Būvvalde) pašvaldības 
autonomās funkcijas - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības 
procesa tiesiskumu – ietvaros esošus un Krustpils novada Būvvaldes nolikumā 
noteiktus pārvaldes uzdevumus. 

2. Pilnvarot Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju slēgt Deleģēšanas un finansēšanas 
līgumu. 

3. Apstiprināt Krustpils novada Būvvaldes konsultatīvajā padomes sastāvā Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi. 

 
 

19.§ 
Par saskaņojumu koku ciršanai („Apināji”, Dunavas pagasts)  

________________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2009.gada 02.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Irēnas Aleksejukas 
iesniegums ar lūgumu saskaņot koku ciršanu meliorācijas grāvja malās, ganību platībā viņai 
piederošajā īpašumā „Apināji”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra nr.56540070005. 

Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas 
plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu 
(protokols Nr. 6,18.§) Dunavas pagasta Apbūves noteikumu 9.2.5.punkta 5.apakšpunkts 
nosaka, ka zemes īpašnieka pienākums ir atbilstoši uzturēt īpašumā esošās lauksaimniecības 
zemes, tās regulāri noganīt vai pļaut, uzturēt koplietošanas un privātos meliorācijas grāvjus. 

Pamatojoties uz ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 „Kārtība 
koku ciršanai ārpus meža zemes” 6.punktu un Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu 
Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 
17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6,18.§) Dunavas pagasta 
Apbūves noteikumu 9.2.5.punkta 5.apakšpunktu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
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Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Irēnai Aleksejukai veikt koku ciršanu ārpus meža zemes īpašumā „Apināji”, 

Dunavas pagasts Jēkabpils novads, zemes gabala kadastra Nr.56540070006. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 
 

 

20.§  
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  

(„Sarmas” , Dignājas pagasts, kadastra Nr. 5652 005 0158) 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts Viktora Grigorjeva pilnvarotās 
personas Aivara Daģa iesniegums, kurā viņš lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu „Sarmas”, kadastra Nr. 5652 005 0158, kas sastāv no diviem zemes 
gabaliem 3 ha platībā. 

Iesniegumam pievienots 2009.gada 11.novembra Nekustamā īpašuma pirkuma līguma 
kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams , lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
  
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 
67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Sarmas” Dignājas pagasts, 
Jēkabpils novads, kadastra Nr.5652 005 0158, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 3,0 ha 
platībā, saskaņā ar 2009.gada 11.novembrī noslēgto Pirkuma līgumu, par pirkuma summu 
LVL _____________________________________. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 
 

21.§  
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  

(„Cukuriņi” , Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 001 0036) 
_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2009.gada 23.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Ošukalns”, 
vienotais reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes lauku teritorija, 
Viesītes novads, LV-5237, iesniegums Nr.387, kurā SIA „Ošukalns” lūdz Jēkabpils novada 
pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Cukuriņi”, Rubenes 
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pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682 001 0036, kas reģistrēts Rubenes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.184, un sastāv no diviem zemes gabaliem 18.9 ha kopplatībā.  

Iesniegumam pievienots 2009.gada 20.novembra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums 
Nr. 3-6/201109, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL 
__________________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 
1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Cukuriņi”, Rubenes 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682 001 0036, kas reģistrēts Rubenes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.184 un sastāv no diviem zemes gabaliem 18,9 ha kopplatībā, 
saskaņā ar 2009.gada 20.novembrī noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-
6/201109, par pirkuma summu LVL _______________________ . 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 

 
22.§  

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  
(„Brūklenāji” , Dignājas pagasts, kadastra Nr. 5652 004 0031) 

_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts Modra Pavāra iesniegums, kurā 
viņš lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Brūklenāji”, kadastra 
Nr.5652 004 0031, kas sastāv no viena zemes gabala 4,3 ha platībā. 

Iesniegumam pievienots 2009.gada 25.novembra Nekustamā īpašuma pirkuma līguma 
kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _________. 
 LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams , lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3. Punktu, 78.panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 
67.pantu 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Brūklenāji” Dignājas pag., 

Jēkabpils nov., kadastra Nr.5652 004 0031, kas sastāv no viena zemes gabala 4,3 ha 
platībā, saskaņā ar 2009.gada 25.novembrī noslēgto Pirkuma līgumu , par pirkuma 
summu LVL ___________________. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 
 

 

23.§  
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  

(„Klintiņi” , Leimaņu pagasts, kadastra Nr.5674 005 0015) 
_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2009.gada 24.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Meža meistars”, 
vienotais reģistrācijas Nr.43603024612, juridiskā adrese P.Lejiņa iela 3-15, Jelgava, LV-3004, 
pilnvarotās personas Aigara Kvieša, (pilnvarojums iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā 
ar Nr.5983 pie Zemgales apgabaltiesas zvērināta notāra Pētera Ducmaņa 2009.gada 
6.novembrī) iesniegums, kurā SIA „Meža meistars” lūdz Jēkabpils novada pašvaldību 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Klintiņi”, Leimaņu pagastā, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5674 005 0015, kas reģistrēts Leimaņu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.60, un sastāv no zemes gabala 7.2 ha kopplatībā.  

Iesniegumam pievienots 2009.gada 24.novembra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums 
Nr. 2/11, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _______________.  

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 
1.punktu, 66., 67.pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Klintiņi”, Leimaņu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5674 005 0015, kas reģistrēts Leimaņu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.60 un sastāv no zemes gabala 7.2 ha kopplatībā, saskaņā ar 
2009.gada 24.novembrī noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.2/11, par pirkuma 
summu LVL __________. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 
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24.§  
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  
(„Degļi” , Dignājas pag., kadastra Nr. 5652 003 0005) 

_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

 Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts zemnieku saimniecības 
„Ābelītes”, reģistrācijas Nr.45404001256, juridiskā adrese: „Lapiņas”, Dignājas pagasts 
Jēkabpils novads, īpašnieka Ivara iesniegums, kurā viņš lūdz atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu „Degļi”, kadastra Nr. 5652 003 0005, kas sastāv no viena 
zemes gabala 14.0 ha platībā. 

Iesniegumam pievienots 2009.gada 30.novembra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums, 
no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _________. 

 
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams , lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 
67.pantu 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Degļi” Dignājas pagasts, 

Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5652 003 0005, kas sastāv no viena zemes gabala 14.0 ha 
platībā, saskaņā ar 2009.gada 30.novembrī noslēgto Pirkuma līgumu, par pirkuma summu 
LVL __________________________. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 
 

25.§ 
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma daļu Leimaņu 
pagasta „Jaunbērziņos” ar kadastra numuru 56740050045 –11,4 ha platībā 

_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Jēkabpils novada pašvaldība ir izskatījusi Māra RUSIŅA 2009.gada 7.decembra 
iesniegumu, sastādītu atbilstoši LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmajai daļai, kurā 
viņš lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi” daļu zemes 
gabalu ar kadastra numuru 56740050045 un nosaukumu „SŪNAS” – 11,4 ha platībā:  
1. Nekustamā īpašuma „JAUNBĒRZIŅI” daļa zemes gabals ar kadastra numuru 

56740050045 un nosaukumu „SŪNAS” - 11,4 ha platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta) 
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 Iesniegumam pievienots 2009.gada 9.novembra Pirkuma līgums, no kura redzams, ka 
no nekustamā īpašuma „JAUNBĒRZIŅI” atdalīto zemes gabalu ar kadastra numuru 
56740050045 un nosaukumu „SŪNAS”, pirkuma summa ir LVL __________. 

Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars  
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „JAUNBĒRZIŅI” daļu zemes 

gabalu ar kadastra numuru 56740050045 - 11,4 ha platībā un nosaukumu „SŪNAS” 
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā saskaņā ar 2009.gada 9.novembra Pirkuma līgumu, no 
kura redzams, ka zemes gabala „SŪNAS” Leimaņu pagastā pirkuma summa ir LVL _____. 

 
 

26.§ 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Stārķi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 0080298) 
_______________________________________________________________________________________ 

A,Vanags 
 

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Anda Nābuzdas iesniegums, kurā viņš lūdz 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Stārķi”, Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5682 0080298, kas ir atdalīts no nekustamā „Jasmīni”. 

Iesniegumam pievienots 2009. gada 7.decembra Nekustamā īpašuma pirkuma 
pārdevuma līgums, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ______. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 
1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Stārķi”, Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56820080298, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 2,88 ha 
platībā, saskaņā ar 2009.gada 7.decembrī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma pārdevuma 
līgumu, par pirkuma summu LVL _______________.  
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 
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27.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
(„Laši”, Kalna pagasts, kadastra Nr.(56660060115) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  
 

2009.gada 03.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Ošukalns”, 
vienotais reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes lauku teritorija, 
Viesītes novads, LV-5237, iesniegums Nr.393, kurā SIA „Ošukalns” lūdz Jēkabpils novada 
pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Laši”, Kalna pagastā, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5666 006 0115, kas reģistrēts Kalna pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.1000 0011 3014, un sastāv no viena zemes gabala 8.1 ha kopplatībā.  

Iesniegumam pievienota 2009.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma pirkuma līguma 
kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 
1.punktu, 66., 67.pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Laši”, Kalna pagastā, 

Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5666 006 0115, kas reģistrēts Kalna pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 1000 0011 3014 un sastāv no viena zemes gabala 8,1 ha kopplatībā, saskaņā 
ar 2009.gada 01.decembrī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 3-6/011209, 
par pirkuma summu LVL ________________. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 

 

28.§ 
Par zemes vienību atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

(„Mežotnes” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820110067) 
_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 
Rubenes pagasta pārvalde ir saņēmusi Martas Jakubānes 2009. gada 1.decembra 

iesniegumu (Reģ. Nr. 3-12/70) ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Mežotnes” atdalīt divas 
zemes vienības. Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākļus tika konstatēts: 
 Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 2006. gada 15. marta lēmumu īpašuma tiesības uz 
Jēkabpils novada Rubenes pagasta nekustamo īpašumu „Mežotnes” Martai Jakubānei ir 
nostiprinātas Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 210 

  Nekustamais īpašums „Mežotnes” sastāv no 5 zemes gabaliem 18,7. ha kopplatībā. 
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  Iesniedzēja lūdz atļaut sadalīt zemes īpašumu „Mežotnes” kadastra Nr.56820110067, 
atdalot no  īpašuma zemes vienību ar kadastra Nr. 56820110068 un zemes vienību ar kadastra Nr. 
56820090069 un  atdalāmajiem zemes gabaliem piešķirt nosaukumu „Meža-Sēļi”. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 
2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaņā ar 
LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta 
pirmo daļu; LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 16.1 punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 
1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atdalīt no Martai Jakubānei piederošā īpašuma „Mežotnes” zemes vienību ar 

kadastra Nr.56820110068 - 6,7 ha platībā un zemes vienību ar kadastra Nr.56820090069 - 
4,2 ha platībā. 

2. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Meža-Sēļi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils 
novads. Pēc zemes robežu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabalu platība var tikt 
precizēta. 

3. Noteikt saimniecībai „Meža-Sēļi” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Mežotnes” iepriekšējo zemes lietošanas mērķi - 0101- 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

 
29.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
(„Mežotnes”, Rubenes pagasts, zemes vienības ar kadastra Nr.56820110068, Nr.56820090069) 

____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  
 

2009.gada 8.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Selko īpašumi”, 
vienotais reģistrācijas Nr.45403018293, juridiskā adrese Ausekļa iela 1, Jēkabpils, iesniegums 
(reģ. Nr.826 no 08.12.2009.), kurā SIA „Selko īpašumi” lūdz Jēkabpils novada pašvaldību 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz divām zemes vienībām ar kadastra nr.56820090068 un 
Nr.56820110069, ar kopējo platību 10,9 ha, kuras atrodas Martas Jakubānes piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Mežotnes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56820110067. 

Martas Jakubānes īpašuma tiesības uz visu nekustamo īpašumu „Mežotnes”, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820110067, kas sastāv no četriem zemes gabaliem ar 
kopējo platību 15,8 ha, nostiprinātas Rubenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.210. 

Iesniegumam pievienots 2009.gada 08.decembra pirkuma līgums, no kura redzams, ka 
nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ________________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, LR Ministru 
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kabineta 1994.gada 7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 
1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz divām zemes vienībām ar kadastra Nr.56820090068 

un Nr.56820110069, ar kopējo platību 10,9 ha, kuras atrodas Martas Jakubānes, 
p.k.060332-11179, adrese „Mežotnes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Mežotnes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56820110067, saskaņā ar 2009.gada 08.decembrī noslēgto pirkuma līgumu, par pirkuma 
summu LVL ______________. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 

30.§ 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
(„Upītes”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 008 0018) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  
 

2009.gada 17. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts 
Jāņa Jaša (Jānis Jasis) iesniegums Nr.282/3-16a, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Upītes”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā, kadastra Nr.5682 008 0018, un sastāv no zemes gabala 15,7 ha platībā.  

Iesniegumam pievienots 2009.gada 13. novembra Pirkuma līgums, no kura redzams, ka 
nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _______________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 
 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, LR Ministru 
kabineta 1994.gada 7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 
1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, 
Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – 1 balss (Aldis Jasis), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Upītes”, Ābeļu pagastā, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 008 0018, kas sastāv no zemes gabala 15,7 ha platībā, 
saskaņā ar 2009.gada 13. novembrī noslēgto Pirkuma līgumu, par pirkuma summu LVL 
_______. 
2 . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 
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31.§ 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(„Smilgāres”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 56480030102) 
________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

 2009. gada 17.septembrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu „Par pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanu”, ar kuru nolēma rīkot nekustamā īpašuma „Smilgāres”, 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480030102, atklāto mutisko izsoli ar 
augšupejošo soli, nosakot sākumcenu LVL _________. 

 Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 11. panta pirmo 
daļu, 13. pantu 2009. gada 2.oktobrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts sludinājums 
par objekta izsoli. 

 Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2009.gada 13.novembrim. 
 Pārbaudot lietas faktiskos apstākļus, konstatēts, ka līdz 2009.gada 13.novembrim 

Jēkabpils novada pašvaldībā uz objekta izsoli nav neviens pretendents pieteicies, nav 
iemaksājis reģistrācijas un drošības maksu neviens izsoles dalībnieks. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, objekta izsoles noteikumu (apstiprināti Jēkabpils novada 
domes 17.09.2009. sēdē, prot. Nr.6) nosacījumus, un pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 41. panta pirmās daļas 4. punktu, Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 16. panta pirmo daļu, 17. pantu, 18. panta pirmo daļu, 
31. panta pirmo daļu, 34. pantu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Smilgāres”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra 
Nr. 56480030102, izsoles rezultātus un atzīt objekta izsoli par nenotikušo. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 
 

32.§ 
Par novada domes 17.09.2009. lēmuma  

„Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” atcelšanu 
 („Pļavāres”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 56480020042) 

_________________________________________________________________ 
A.Vanags 

 
 2009. gada 17. septembrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu” („Pļavāres”, kadastra Nr. 56480020042, Ābeļu pagasts), ar kuru 
nolēma rīkot nekustamā īpašuma „Pļavāres”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 
56480020042, atklāto mutisko izsoli ar augšupejošo soli, nosakot sākumcenu LVL ________. 

 Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 11. panta pirmo 
daļu, 13.pantu 2009.gada 2.oktobrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts sludinājums par 
objekta izsoli. 

 Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2009.gada 13.novembrim. Minētajā termiņā uz 
objekta izsoli nav neviens pretendents pieteicies, nav iemaksājis reģistrācijas un drošības 
maksu neviens izsoles dalībnieks. 

2009. gada 16. decembrī saņemts Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultes Ineses 
Tumanovas atzinums par Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma „Par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” (2009. gada 17. septembra sēdes protokols Nr.6, 
15.§) tiesiskuma izvērtējumu, kurā norādīts, ka pārbaudot lietas faktiskus, tiesiskus apstākļus 



 26 

konstatējams un konsultējoties pēc Finanšu ministrijas ieteikuma ar Valsts nekustamie īpašumi 
speciālistiem, konstatējams, ka lēmums būtu atceļams sekojošo iemeslu dēļ: 

1) sākumcena noteikta vairākkārt pārsniedzot sertificētā vērtētāja noteikto tirgus 
vērtību, 

2) tirgus cenas minētam palielinājumam nav tiesiska pamata. 
Līdz ar to, Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu” („Pļavāres”, kadastra Nr. 56480020042, Ābeļu pagasts) (2009. gada 
17. septembra sēdes protokols Nr.6, 15.§) ir atceļams. Šajā gadījumā Jēkabpils novada domei ir 
jālemj par jaunu izsoles noteikumu apstiprināšanu, nosakot sākumcenu atbilstoši objekta 
novērtējumam. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, objekta izsoles noteikumu  nosacījumus, un pamatojoties 
uz „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 4. punktu, 
41. panta otro daļu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra lēmumu „Par pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanu” („Pļavāres”, kadastra Nr. 56480020042, Ābeļu pagasts) 
(2009. gada 17. septembra sēdes protokols Nr.6, 15.§). 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 

 
33.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu  
(„Pļavāres”, kadastra nr.56480020042, Ābeļu pagasts) 

_____________________________________________________________________________________ 
A.Vanags 

 
2009.gada 10.septembrī saņemts Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldes 

vadītāja ierosinājums pārdot Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Pļavāres”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480020042, lai iegūtu papildus 
līdzekļus sporta zāles būvniecībai.  

Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 72,05 ha platībā. 
Pašreizējais un plānotais izmantošanas veids – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.  
2009. gada 1. septembrī ir veikts nekustamā īpašuma novērtējums, saskaņā ar kuru 

objekta tirgus vērtība ir Ls _______ ar pārdošanas termiņu 18 mēneši. 
     Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus konstatēts, ka nekustamā īpašuma 
pārdošanas rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.    

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 6. panta trešo daļu, 8. panta otro daļu, 10.pantu; 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Rīkot nekustamā īpašuma „Pļavāres”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 
56480020042, rakstisku izsoli ar augšupejošo soli. 
2. Noteikt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL _________. 
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā). 
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Ābeļu pagasta pārvaldei. 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,33.§) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Pļavāres”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 
 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota izsole nekustāmā īpašuma „Pļavāres”, 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, pircēja noteikšanai saskaņā ar Valsts un pašvaldības mantas 
atsavināšanas likumu: 
 
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 
2.1. Nosaukums: „Pļavāres”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 
2.2. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība. Īpašums nostiprināts Jēkabpils Zemesgrāmatu 
nodaļas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 6663. 
2.3. Pārdodamais objekts: zemes gabals (kadastra apzīmējums 5648 002 0042) ar kopējo 
platību 72,05 ha. 
 
3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
 
 
4. Objekta izsoles sākumcena LVL _______________). Maksāšanas līdzeklis: LVL (Latvijas 
valsts lati) 100% apmērā. 
 
5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas iesniedza rakstiskus piedāvājumus, 
iemaksāja reģistrācijas maksu LVL ________ un drošības naudu 10% no objekta sākumcenas, 
t. i., LVL ________________. 
 
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 
pārvaldē pēc adreses „Pagastmāja”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, līdz 2010. gada 22. 
februārim (pēdēja piedāvājuma saņemšanas diena Ābeļu pagasta pārvaldē) plkst. 16.00 slēgtā 
aploksnē ar atzīmi „Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Pļavāres” izsole. Neatvērt pirms 
izsoles”. Izsole notiks 2010. gada 26. februārī, plkst. 13.00, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 
pārvaldes telpās pēc adreses „Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 
 
7. Lai piedalītos Objekta izsolē ir jāiesniedz pieteikums ar izsoles dalībnieka piedāvāto cenu 
par Objektu, kvīts par izsoles drošības, reģistrācijas maksas samaksu. Juridiskām personām 
pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti: Uzņēmuma reģistra izziņu par attiecīgās juridiskās 
personas pilnu informāciju (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no 
izsoles dienas).  
 
8. Pieteikumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums, adresi, norēķinu konta 
numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī 
apliecinājumu par piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, 
uzskatāmi par nederīgiem. 
 
9. Izsoles dalībnieki reģistrācijas maksu un drošības naudu iemaksā Jēkabpils novada Ābeļu 
pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000045796, Latvijas zemes un hipotēku banka, konta Nr. 
LV38LHZB5200171004001. 
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10. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles 
dalībnieki, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles 
protokola parakstīšanas dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Izsoles dalībniekam, kas ir 
nosolījis visaugstāko cenu, drošības nauda tiek ieskaitīta nosolītā Objekta apmaksā. 
Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 
 
11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta 
sākumcenu. 
 
12. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un 
izsoles komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 
 
13. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 
piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja 
nav šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to 
nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols. 
 
14. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu 
augstāko cenu, izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, 
kurus piedāvājušas vienādu augstāko cenu. 
 
15. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā 
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
 
16. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija 
piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas 
iegādāties Objektu, ir atzīstams par Objekta nosolītāju. 
 
17. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 
 
18. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles protokola 
parakstīšanas dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Latvijas zemes un hipotēku 
bankā, kontā Nr. LV38LHZB5200171004001. Ja Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā 
nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda un 
reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
 
19. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Jēkabpils 
novada domes vārdā apstiprina izsoles rezultātus un Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde 
Jēkabpils novada pašvaldības vārdā slēdz pirkuma līgumu. 
 
20. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 
 
21. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu 
izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles 
dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 
 
22. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisija. 
 
23. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no 
izsoles dienas. 

 
 

34.§ 
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu  
(„Silapurenes”, Ābeļu pagasts, kadastra nr.56480020044,) 

_____________________________________________________________________________________ 
A.Vanags 

 
Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kalniņš ierosina 

pārdot Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Silapurenes”, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480020044, lai iegūtu papildus līdzekļus sporta zāles 
būvniecībai.  

Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 38,72 ha platībā. 
Pašreizējais un plānotais izmantošanas veids – mežsaimniecība.  

     Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus konstatēts, ka nekustamā īpašuma 
pārdošanas rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.    

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 6. panta trešo daļu, 8. panta otro daļu, 10.pantu; 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Rīkot nekustamā īpašuma „Silapurenes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 
56480020044, rakstisku izsoli ar augšupejošo soli;  
2. Noteikt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL _______. 
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā). 
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Ābeļu pagasta pārvaldei. 
 

Sagatavoja: I. Tumanova 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei 
 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10,34.§) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Silapurenes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 
IZSOLES NOTEIKUMI 

 
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota izsole nekustāmā īpašuma 
„Silapurenes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, pircēja noteikšanai saskaņā ar Valsts un 
pašvaldības mantas atsavināšanas likumu: 
 
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 
2.1. Nosaukums: „Silapurenes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 
2.2. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība. Īpašums nostiprināts Jēkabpils Zemesgrāmatu 
nodaļas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0044 2730. 
2.3. Pārdodamais objekts: zemes gabals (kadastra apzīmējums 5648 002 0044) ar kopējo 
platību 38,72 ha. 
 
3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
 
4. Objekta izsoles sākumcena LVL _______________). Maksāšanas līdzeklis: LVL (Latvijas 
valsts lati) 100% apmērā. 
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5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas iesniedza rakstiskus piedāvājumus, 
iemaksāja reģistrācijas maksu LVL _______ un drošības naudu 10% no objekta sākumcenas, t. 
i., LVL __________________. 
 
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 
pārvaldē pēc adreses „Pagastmāja”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, līdz 2010. gada 22. 
februārim (pēdēja piedāvājuma saņemšanas diena Ābeļu pagasta pārvaldē) plkst. 16.00 slēgtā 
aploksnē atzīmi „Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Silapurenes” izsole. Neatvērt pirms 
izsoles”. Izsole notiks 2010. gada 26. februārī, plkst. 15.00, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 
pārvaldes telpās pēc adreses „Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 
 
7. Lai piedalītos Objekta izsolē ir jāiesniedz pieteikums ar izsoles dalībnieka piedāvāto cenu 
par Objektu, kvīts par izsoles drošības, reģistrācijas maksas samaksu. Juridiskām personām 
pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti: Uzņēmuma reģistra izziņu par attiecīgās juridiskās 
personas pilnu informāciju (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no 
izsoles dienas).  
 
8. Pieteikumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums, adresi, norēķinu konta 
numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī 
apliecinājumu par piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, 
uzskatāmi par nederīgiem. 
 
9. Izsoles dalībnieki reģistrācijas maksu un drošības naudu iemaksā Jēkabpils novada Ābeļu 
pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000045796, Latvijas zemes un hipotēku banka, konta Nr. 
LV38LHZB5200171004001. 
 
10. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles 
dalībnieki, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles 
protokola parakstīšanas dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Izsoles dalībniekam, kas ir 
nosolījis visaugstāko cenu, drošības nauda tiek ieskaitīta nosolītā Objekta apmaksā. 
Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 
 
11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta 
sākumcenu. 
 
12. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un 
izsoles komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 
 
13. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 
piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja 
nav šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to 
nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols. 
 
14. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu 
augstāko cenu, izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, 
kurus piedāvājušas vienādu augstāko cenu. 
 
15. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā 
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
16. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija 
piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas 
iegādāties Objektu, ir atzīstams par Objekta nosolītāju. 
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17. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 
 
18. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles protokola 
parakstīšanas dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Latvijas zemes un hipotēku 
bankā, kontā Nr. LV38LHZB5200171004001. Ja Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā 
nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda un 
reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
 
19. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Jēkabpils 
novada domes vārdā apstiprina izsoles rezultātus un Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde 
Jēkabpils novada pašvaldības vārdā slēdz pirkuma līgumu. 
 
20. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 
 
21. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu 
izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles 
dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 
 
22. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisija. 
 
23. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no 
izsoles dienas. 

 
 

35.§ 
Par zemes nomu 

(„Smilgāres”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 003 0102) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  
 

2009.gada 26. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts 
Krustpils pagasta A.Akmens zemnieku saimniecības „LAŠI”, reģistrācijas Nr. 
55404005601, juridiskā adrese „Laši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, īpašnieka Artūra 
Akmeņa, personas kods 011160-11145, dzīvojoša „Saliņās”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 
LV-5212, iesniegums Nr. 294/3-16a, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību noslēgt 
ilgtermiņa nomas līgumu par zemes gabalu „Smilgāres”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 
kadastra Nr.5682 003 0102, platība 31,57 ha, nomu. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

Pašreizējais izmantošanas veids – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu, LR Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu” 7. punktu 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.  
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36.§ 

Par adreses piešķiršanu  
(„TP-6125”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010204, 
„TP-6346”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480030071) 

_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2009.gada 23.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta akciju sabiedrības 
„Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions, vienotais reģistrācijas Nr.40003857687, juridiskā 
adrese „Aiviekste”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, vēstule Nr.30R6A0-
04.06/2200 ar lūgumu piešķirt adreses transformatora punktu ēkām TP-6125, Zasas pagasts 
(zemes kadastra Nr.56980010204) un TP-6346, „Liepas”, Ābeļu pagasts (zemes kadastra 
Nr..56480030071). 
 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru 
kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt transformatora punkta ēkai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

Nr.56980010204, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, adresi – „TP-6125” Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5239, saskaņā ar izkopējumu no Jēkabpils novada Zasas pagasta 
kadastra kartes (pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. 

2. Piešķirt transformatora punkta ēkai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
Nr.56480030071, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, adresi – „TP-6346” Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5212, saskaņā ar izkopējumu no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 
kadastra kartes (pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 
 

37.§ 
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(„Ziediņi”, Dunavas pagasts, kadastra Nr.56540070064) 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

 2009.gada 7.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma 
„Ziediņi” īpašnieka Alberta Olksnas iesniegumu (Reģ.Nr.818 no 07.12.2009) par īpašuma 
sadalīšanu 2 daļās. 

 Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 2005.gada 26.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz 
Jēkabpils novada Dunavas pagasta nekustamo īpašumu „Ziediņi” Albertam Olksnam ir 
nostiprinātas Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.259. 

 Nekustamais īpašums „Ziediņi” sastāv no trijiem zemes gabaliem 9,2 ha kopplatībā. 
Pirmā zemesgabala ar kadastra Nr.56540070064 platība 4,6 ha, otrā zemesgabala ar 
Nr.56540050062 platība 1,8 ha, trešā zemesgabala ar kadastra Nr.56540050078 platība 2,8 ha. 
Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. 

 Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt zemes īpašumu „Ziediņi” kadastra Nr.56540070064, 
atdalot no īpašuma zemes gabalus ar kadastra Nr.56540050062 – 1,8 ha platībā un kadastra 
nr.56540050078 – 2,8 ha platībā un piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu „Āboli’’. 
 Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada 
domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 27. punktu, LR 
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Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi”, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu; 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes gabalu ar kadastra Nr.56540050062 – 
1,8 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra nr.56540050078 – 2,8 ha platībā. 
2. Atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt nosaukumu „ĀBOLI”, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads. 
3. Noteikt atdalītajiem zemes gabaliem lietošanas mērķi – 0101 - zeme, uz kuras galvenā 
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 
 

38.§ 
Par zemes ierīcības projekta „Vabuļi”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu  

un nosaukuma „Vabuļi 1” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 
_________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2009.gada 25.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta VSIA „Latvijas Valsts 
mērnieks” Jēkabpils biroja vēstule Nr.340-03.3/59 ar lūgumu pieņemt lēmumu par izstrādāto 
zemes ierīcības projektu īpašuma „Vabuļi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820120066 
sadalīšanai un 2009.gada 27.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts zemes īpašuma 
„Vabuļi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820120066, īpašnieka Artūra Āboliņa iesniegums ar 
lūgumu atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Vabuļi 1”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2009.gada 15.oktobra Jēkabpils novada 
domes lēmumu (protokols Nr.8,7.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

 
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 2007.gada 11.decembra noteikumiem 

Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Jēkabpils novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 
2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§).  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.867 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. punktiem, LR Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Vabuļi”, Rubenes pagasts 

(kadastra nr. 56820120066) saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu. 

2. Piešķirt nosaukumu „Vabuļi 1”, Rubenes pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 30,2 ha 
platībā (Nr. 2 zemes ierīcības projektā). 

3. Noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Vabuļi 1”, Rubenes pagasts lietošanas 
mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

 
 

39.§ 
Par zemes ierīcības projekta „Landzāni”, Dignājas pagasts, apstiprināšanu  

un nosaukuma „Ābelītes 1” piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 
________________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2009.gada 07.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts zemes īpašuma 
„Landzāni”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.56520050069, īpašnieka Ivara Zvanītāja un Aivara 
Zvanītāja pilnvarotās personas Ivara Zvanītāja, iesniegums ar lūgumu apstiprināt VSIA 
„Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu un atdalāmajiem zemes 
gabaliem piešķirt nosaukumu „Ābelītes 1”. 

Ivara Zvanītāja tiesības rīkoties Aivara Zvanītāja vārdā apliecina Dignājas bāriņtiesas 
priekšsēdētājas Ilgas Vēveres  14.05.2009. izsniegtā ģenerālpilnvara Reģ. Nr.24. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils 
novada domes lēmumu (protokols Nr.6,5.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst LR Ministru kabineta 2007.gada 
11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Jēkabpils 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 
kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 
6,18.§).  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.867 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. punktiem, LR Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Landzāni” Dignājas 
pagasts (kadastra nr. 56520050069) saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2.  Piešķirt nosaukumu „Ābelītes 1” Dignājas pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 7,25 
ha platībā (Nr. 2 zemes ierīcības projektā) un zemes gabalam 6,53 ha platībā (Nr. 4 
zemes ierīcības projektā). 

3. Noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Ābelītes 1”, Dignājas pagasts 
lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

4.  Zemes gabali 2,02 ha platībā un 3,7 ha platībā (Nr. 1 un Nr.3 zemes ierīcības projektā) 
paliek īpašuma „Landzāni” sastāvā. 

5.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

 
 

40, § 
Par zemes ierīcības projekta „Akmentiņi”, Dignājas pagasts, apstiprināšanu  

un nosaukuma „Ābelītes 2” piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 
________________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
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2009.gada 7.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts zemes īpašuma 
„Akmentiņi”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.56520050042, īpašnieka Paula Aizpurva 
pilnvarotās personas Ivara Zvanītāja iesniegums ar lūgumu apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts 
mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu un atdalāmajiem zemes gabaliem piešķirt 
nosaukumu „Ābelītes 2”. 

Ivara Zvanītāja tiesības rīkoties Paula Aizpurva vārdā apliecina Dignājas bāriņtiesas 
priekšsēdētājas Ilgas Vēveres 14.05.2009. izsniegtā ģenerālpilnvara Reģ. Nr.24. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2009.gada 26.maija Dignājas pagasta 
padomes lēmumu (protokols Nr.7,3 §) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst LR Ministru kabineta 2007.gada 
11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Jēkabpils 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 
kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 
6,18.§).  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.867 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. punktiem, LR Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Akmentiņi”, Dignājas 

pagasts (kadastra nr. 56520050042) saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto 
zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Piešķirt nosaukumu „Ābelītes 2” Dignājas pagasts, atdalāmajiem zemes gabaliem: 
2.1. no zemes gabala ar kadastra Nr.56520050042 atdalāmajam zemes gabalam 1.5 ha 

platībā (Nr. 2 zemes ierīcības projektā); 
2.2. no zemes gabala ar kadastra Nr.56520040018 atdalāmajam zemes gabalam 3.4 ha 

platībā (Nr. 2 zemes ierīcības projektā); 
2.3. zemes vienībai ar kadastra nr.56520050043, platība 9.9 ha; 
2.4. zemes vienībai ar kadastra Nr.56520050044, platība 6,2 ha. 

3. Noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Ābelītes 2”, Dignājas pagasts 
lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

4. Zemes gabali ar kadastra Nr.56520050042 - 0.8 ha platībā un kadastra Nr.56520040018 - 
2.1 ha platībā (Nr. 1 un Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Akmentiņi” sastāvā. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

 
 

41.§  
Par nekustamo īpašumu apvienošanu  

(SIA „Brodu nami”, reģistrācijas Nr. 40003958096, juridiskā adrese Stabu ielā 70-1, Rīgā) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

2009.gada 25. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts 
SIA „Brodu nami” vienotais reģistrācijas Nr. 40003958096, juridiskā adrese Stabu ielā 
70-1, Rīgā, valdes locekļa Guntara Lindes iesniegums, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada 
pašvaldību atļaut apvienot nekustamos īpašumus Radžu ielā 1a, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā, kadastra Nr. 56485010006, ar šim zemes gabalam saistīto nekustamo īpašumu 
„Čiekuri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 56480010206, platība 5,02 ha. Pēc šo 
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zemes gabalu apvienošanas persona lūdz atstāt vienotu nosaukumu „Radžu iela 1a, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likums” 19.pantu 

  
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut SIA „Brodu nami” vienotais reģistrācijas Nr. 40003958096, juridiskā adrese 
Stabu ielā 70-1, Rīgā, apvienot nekustamos īpašumus Radžu ielā 1a, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā, kadastra Nr. 56485010006, ar šim zemes gabalam saistīto nekustamo īpašumu 
„Čiekuri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 56480010206, platība 5,02 ha.  
2. Atstāt vienotu nosaukumu „Radžu iela 1a”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 
3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 
42. § 

Par Darba uzdevuma apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala 
„Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480020059, sadalīšanai 
__________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2009.gada 09.decembrī. Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta VSIA „Latvijas Valsts 
mērnieks” vēstule Nr.340-03.3/61 ar lūgumu papildināt 2008.gada 3.septembra Ābeļu pagasta 
padomes lēmumu Nr.15§, protokols Nr,25 „Par zemes gabala atdalīšanu”, izsniedzot 
nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 
 Iesniegumam pievienots 2008.gada 3.septembra Ābeļu pagasta padomes lēmums 
Nr.15§, protokols Nr,25 „Par zemes gabala atdalīšanu”. 

2007.gada 11.decembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 10.3 punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par zemes 
ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka pieņemot lēmumu par 
atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, 
kadastra Nr.56480020059, Ābeļu pagasta padome nav izsniegusi nosacījumus (darba 
uzdevumu) par projekta izstrādi. 
 Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums’’ 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 
3.punktu un saskaņā ar LR Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 11.1.1.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala 

„Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480020059, 
sadalīšanai. 

2. Zemes ierīcības projektu tā apstiprināšanai iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, atbilstoši 
likuma „Zemes ierīcības likums” 19.p. un 20.p.(trijos eksemplāros lēmuma pieņemšanai). 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,42.§) 

Darba uzdevums 
zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480020059 sadalīšanai 
 

1. Prasības izstrādātājam: 
 Zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projektu) izstrādā licencēta persona. 

 
 

2. projekta izstrādes mērķis: 
 Zemes gabala sadale. 
3. Projekta sastāvs: 
3.1. Izejas materiāli: 
3.1.1. Licence; 
3.1.2. Darba uzdevums; 
3.1.3. Zemes robežu plāns; 
3.1.4. Īpašuma piederību apliecinoši dokumenti; 
3.1.5. Projekta izstrādē ieinteresētā zemes īpašnieka priekšlikumi un Projekta 

Izstrādātāja atbildes; 
3.1.6. Institūciju nosacījumi, atzinumi un saskaņojumi. 
3.2. Paskaidrojuma raksts. 
3.3. Projekta grafiskā daļa: 
3.3.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1 : 5000, uzrādot: 
3.3.1.1. jaunizveidojamo zemes gabalu robežas; 
3.3.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 
3.3.1.3. jaunizveidojamo zemes gabalu atļauto izmantošanu atbilstoši Ābeļu pagasta 

teritorijas plānojumam; 
3.3.1.4. jaunizveidojamo nekustamo īpašumu apgrūtinājumu sarakstu, norādot 

apgrūtinājumu veidu un platību; 
3.3.1.5. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 
4. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 
4.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši 

Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam. 
4.2. Apgrūtinājumi atbilstoši Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam. Aizsargjoslu 

likumam. 
5. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība. 
 Pirms Projekta iesniegšanas Jēkabpils novada pašvaldībā, Projektu saskaņo: 
5.1. ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālo nodaļu; 
5.2. Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā 

saņemšanas. 
6. Prasības projekta noformēšanai: 
 Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra 

noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  
 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 
 Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības 

projektu sagatavo trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes 
dienestā, otru nodod projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada 
domē 

 
 

43.§ 
Par pašvaldībai piekrītošās apbūvētās un neapbūvētās lauku apvidus  
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zemes vienību platību precizēšanu 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Zemgales 
reģionālās nodaļas 24.11.2009. vēstuli Nr.2-04-Z/783, kurā informē, ka salīdzinot pašvaldībai 
piekrītošās apbūvētās un neapbūvētās lauku apvidus zemes vienību platības Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajā daļā platības atšķiras un lūdz 
apstiprināt pašvaldībai piekrītošās apbūvētās un neapbūvētās lauku apvidus zemes vienību 
platības atbilstoši VZD Zemgales reģionālās nodaļas noteiktajai platībai. 

 
Pamatojoties uz LR likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

9.punktu un LR Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 24.11.2009. vēstuli Nr.2-
04-Z/783,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās apbūvētās un neapbūvētās lauku apvidus zemes vienību 

platības : 
 

Nr.p.k. 
Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 
Nosaukums 

Precizētā 
platība (ha) 

1. 56980060134 Pagasta zeme 0,7 
2. 56980010283 Pagasta zeme 0,8 
3. 56740040099 Ceļš Vagāni-Skrīveri 0,8 
4. 56740050133 Nākotnes iela 0,1 
5. 56740060106 Ceļš Audriņi-Vecumu 0,7 
6. 56980020090 Ogas-Puravanagi 3,1 
7. 56980030154 Ogas-Puravanagi 2,5 
8. 56980010299 Zasa-Pabērzi-Ceļinieki 1,9 
9. 56980010091 Zasa-Krastiņi-Ogas 4,2 
10. 56980010304 Zasa-Mūrieši 0,9 
11. 56980010312 Lauku iela 0,09 
12. 56980010313 Zaļā iela 2,0 
13. 56980010325 Ceļš 0,2 
14. 56980010330 Ceļš 0,03 
15. 56980010331 Lauku iela 0,2 
16. 56980010332 Lauku iela 0,4 
17. 56980020092 Jaunzemi-Brāgi 2,3 
18. 56980030157 Ceļš 0,2 
19. 56980040056 Pļaviņas-Medņi 0,6 
20. 56980070138 Krustceles-Dignāja 5,4 
21. 56980030149 Mežgala skola-Landzāni 2,3 
22. 56980060151 Ezerlejiņas-Tārtinieki 0,9 
23. 56980060152 Ezerlejiņas-Mežvidi 1,8 
24. 56980060153 Ezerlejiņas-Līdumnieki 1,3 
25. 56980060157 Ceļš 1,3 
26. 56980030131 Zasas kapi 2,5 
27. 56980030132 Pagasta zeme 1,8 
28. 56980070078 Staģu kapi 1,6 
29. 56980070139 Vilciņi-Kļavnieki 2,1 
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Nr.p.k. 
Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 
Nosaukums 

Precizētā 
platība (ha) 

30. 56980070144 Ezerlejiņas-Līdumnieki 0,8 
31. 56480010224 Jaunrozes-Kļavas 1,1 
32. 56480010228 Jaunrozes-Kļavas 0,2 
33. 56480020191 Kārkli-Jēkabpils 2,5 
34. 56480020196 D/s ceļi 0,1 
35. 56480020201 D/s ceļi 0,2 
36. 56480030309 Upīši-Salas pag. 3,0 
37. 56480030310 Brodi-Kalna pag. 3,1 
38. 56480060145 Brodi-Kalna pag. 4,1 
39. 56480030311 Kalnsētas-Brodi 2,5 
40. 56480030312 Brodi-Āres 1,5 
41. 56480020189 Āres-Lindiņi 2,3 
42. 56480030314 Āres-Lindiņi 1,4 
43. 56480030315 Melderi-Smilgas 1,7 
44. 56480030327 Ceļš 0,5 
45. 56480040156 Liepas-Stīpiņi 1,3 
46. 56480060149 Liepas-Stīpiņi 0,4 
47. 56480040158 Ceļinieki-Lapsas 2,3 
48. 56480050309 D/s Veselība 6,6 
49. 56480060148 Ūdri-Aizpurvi 1,1 
50. 56480070039 VAS Latvijas meži-Svarāni 1,0 
51. 56480080155 Jaunsaldes-Lemesnieki 3,5 
52. 56480080156 Nīcgale-Smoļi 2,7 
53. 56480080162 Kalnāres-Kalnišķas 0,7 
54. 56480060147 Ābeļi 0,3 
55. 56540060161 Pagasta ceļš pie Kalniešiem 0,07 
56. 56660010176 Pagasta ceļš 0,2 
57. 56660040181 Ceļš uz karjeru 0,04 
58. 56660060311 Kadiķi-Melnstrazdi 0,06 
59. 56660080080 Mežzemes skola-Minsteri 1,0 
60. 56660060322 Reicāni-Antiņi 0,06 
61. 56540040135 Cērpāja krūmi 3,7 
62. 56980030090 Sīpulāni 4,9 
63. 56980010172 Pašv.zeme 0,3 
64. 56660040103 Vidsala 2,1 

 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
 
 

44.§ 
Par Jēkabpils novada Rubenes pagasta padomes 19.06.2003. lēmuma Nr.14,  

protokols Nr.6 „Par meža ceļa nodošanu īpašumā” precizēšanu 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Zemgales 
reģionālās nodaļas 24.11.2009. vēstuli Nr.2-04-Z/784, kurā informē, ka nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts 19.09.2008. Rubenes pagasta padomes 
lēmums Nr.3.1. „Par pašvaldības piekritīgo zemi”, kurā noteikts, ka pašvaldības meža ceļš ar 
kadastra Nr.56820010122, platība 1,5 ha Mazslate-Stapāni ir piekritīgs pašvaldībai. 
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Zemkopības ministrija LR Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā ir iesniegusi 
Rubenes pagasta padomes 19.06.2003. lēmumu Nr.14, protokols Nr.6 „Par meža ceļa nodošanu 
īpašumā”, kurā teikts, ka ceļš ar kadastra Nr.56820010122, 0,53 km garumā tiek nodots valstij 
Zemkopības ministrijas personā un tiesiskais valdītājs ir VAS „Latvijas Valsts meži”. 

 
LR Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa lūdz iesniegt precizētu 

informāciju par pašvaldības meža ceļu „Mazslate-Stapāni” ar kadastra nr.56820010122 
piekritību. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka valstij Zemkopības 
ministrijas personā ir nodota daļa no minētā ceļa – 0,6 ha platībā, pašvaldībai piekrītošā ceļa 
daļa ir 0,7 ha platībā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Rubenes pagasta 
padomes 19.06.2003.lēmumu Nr.14, protokols Nr.6 „Par meža ceļa nodošanu īpašumā” 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1.Atdalīt no pašvaldības ceļa „Mazslate-Stapāni”, kadastra Nr.56820010122, platību, kas 
piekrīt valstij Zemkopības ministrijas personā – 0, 6 ha platībā. 
2. Apstiprināt pašvaldības ceļa „Mazslate-Stapāni”, kadastra Nr.56820010122, platību 0,7 ha. 
 
 

45.§ 
Par 28.12.2004. Zemes nomas līguma Nr.155 pagarināšanu  

(AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

2009.gada 19.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts AS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona iesniegums Nr.JēCR/1-7/99, kurā lūdz pagarināt zemes nomas 
līguma darbības laiku līdz piešķirtās smilts - grants ieguves kvotas darbības termiņa beigām - 
2013.gada 31.jūlijam.  

Iesniegumam pievienots 28.12.2004. Zemes nomas līgums Nr.155 un smilts- grants un 
smilts atradnes „Slīterāni” Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegtā Derīgo izrakteņu atradnes pase. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību 
kustamo un nekustamo mantu”, likuma „Par zemes dzīlēm” 3.pants nosaka, ka „Zemes 
īpašnieks var rīkoties ar zemes dzīlēm, ciktāl šis likums un citi normatīvie akti neierobežo viņa 
tiesības”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
3.punktu un likuma „Par zemes dzīlēm” 3.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt 28.12.2004. Zemes nomas līguma Nr.155 darbību līdz 2013. gada 31.jūlijam, 

noslēdzot Vienošanās līgumu par 28.12.2004. Zemes nomas līguma Nr.155 termiņa 
pagarinājumu. 

2. Vienošanās līgumā paredzēt punktu, ka Iznomātājam ir tiesības vienu reizi gadā pārskatīt 
līguma nosacījumus.  

3. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanās atbilstoši pieņemtajam 
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lēmumam. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļa, juriskonsulte I. Tumanova. 

 
 

46.§ 
Par Eduarda Kivriņa iesniegumu – par atļaujas izsniegšanu zvejošanai Daugavā 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts Eduarda Kivriņa iesniegums, kurā 
viņš lūdz piešķirt atļauju zivju zvejai ar vienu murdu Daugavā Dignājas pagasta teritorijā 
2010.gadā.  

Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka Visās upēs un kanālos ir aizliegta rūpnieciskā 
zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un zinātniskās 

izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju murdiem Daugavā (arī tās 

ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par 

rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos. 

11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pnats nosaka - Publiskās ūdenstilpes šo 

noteikumu 2.punktā minētajiem zivsaimnieciskajiem izmantošanas veidiem un citiem 

ūdenstilpju izmantošanas veidiem pēc saskaņošanas ar Latvijas Zivju resursu aģentūru, pildot 

valsts izpildvaras funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
3 punktu un 11.punktu, 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likuma no 
28.04.1995. 4.p., Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut zvejot Daugavā Jēkabpils novada Dignājas pagasta teritorijā pašpatēriņam, ievērojot 

11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības, Eduardam 
KIVRIŅAM.  

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL _____. 

3. Noteikt, ka Eduards Kivriņš zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa 
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesas namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veic Dignājas pagasta pārvalde. 
 
 

47.§ 
Par Antona Endžeļa iesniegumu – par atļaujas izsniegšanu zvejošanai Daugavā 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
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Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts Antona Endžeļa iesniegums, kurā 
viņš lūdz piešķirt atļauju zivju zvejai ar vienu murdu Daugavā Dignājas pagasta teritorijā 
2010.gadā.  

Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka Visās upēs un kanālos ir aizliegta rūpnieciskā 
zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un zinātniskās 

izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju murdiem Daugavā (arī tās 

ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par 

rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos. 

11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pnats nosaka - Publiskās ūdenstilpes šo 

noteikumu 2.punktā minētajiem zivsaimnieciskajiem izmantošanas veidiem un citiem 

ūdenstilpju izmantošanas veidiem pēc saskaņošanas ar Latvijas Zivju resursu aģentūru, pildot 

valsts izpildvaras funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 3 
punktu un 11.punktu, 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likuma no 
28.04.1995. 4.p., Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut zvejot Daugavā Jēkabpils novada Dignājas pagasta teritorijā pašpatēriņam, ievērojot 

11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības, Antonam 
ENDŽELIM.  

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL _______. 

3. Noteikt, ka Antons Endželis zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa 
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesas namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veic Dignājas pagasta pārvalde. 
 

 
48.§ 

Par darba uzdevuma un Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības 
darba plāna apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

Jēkabpils novada dome izskatīja darba uzdevumu Jēkabpils novada attīstības 
programmas izstrādei un Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba 
plānu. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 
Reģionālās attīstības likuma 13.pantu un Jēkabpils novada domes 2009.gada 12.novembra 
sēdes lēmumu (prot. Nr.9.,50§) „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2010. – 2016.g. 
izstrādes uzsākšanu” 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
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Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt darba uzdevumu Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei (pielikums 

Nr.1) 
2. Apstiprināt Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba plānu 

(pielikums Nr.2) 

3. Lēmumu par darba uzdevuma un Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības 
līdzdalības darba plāna apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei 
nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam. 

4. Lēmumu publicēt laikrakstā „Ļaudis un darbi” un Jēkabpils novada domes mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv. 

 

 
Pielikums Nr.1  

       Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,48.§) 
 

Darba uzdevums Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei 
 

Pamatojums Jēkabpils novada domes 2009.gada 12.novembra lēmums „Par Jēkabpils 
novada attīstības programmas (2010.-2016.) izstrādāšanu” (protokols Nr. 
9.,50.§); 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punkts; 
Reģionālās attīstības likuma 6.panta 7.punkts, 13.pants; 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 4.daļa, 8.pants. 

Attīstības 
programmas 
izstrādes mērķis un 
uzdevumi 

Mērķis: Veidot pamatu Jēkabpils novada teritorijas ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai attīstībai. 

Uzdevumi: 
1. Noteikt Jēkabpils novada teritorijas attīstības stratēģiskos virzienus 
(prioritātes) un mērķus; mērķiem pakārtotus uzdevumus pa attīstības jomām; 
2. Noteikt novada teritorijas attīstības pasākumu kopumu ilgtermiņa prioritāšu 
un uzdevumu īstenošanai. 

Izejas materiāli 1. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma (2008. – 2014.); 
2. Jēkabpils novada teritorijas plānojums (apstiprināts ar 17.09.2009. 

Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.6, 18.§,); 

3. Ābeļu pagasta attīstības programma 1999. – 2010.; 
4. Dignājas pagasta teritorijas attīstības plāns 2000. – 2010.; 
5. Dunavas pagasta attīstības programma 2000. – 2010.; 
6. Kalna pagasta attīstības programma 2001. – 2003.; 
7. Leimaņu pagasta sociālekonomiskā attīstības programma 1998.; 
8. Rubenes pagasta attīstības plāns 2007. – 2013.; 
9. Zasas pagasta sociālekonomiskā attīstības programma.1998. 

Izpildītāji Jēkabpils novada vadības grupa Attīstības programmas izstrādei; nozaru darba 
grupas; pieaicinātie konsultanti 

Darba saturs 1.Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei  
1.1. Lēmums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2010. – 2016.g. 

izstrādes uzsākšanu, vadības grupas izveidošanu un Attīstības 
programmas izstrādes vadītāja apstiprināšanu. 

1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēšana 
pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv un vietējā laikrakstā, 
nosūtīšana Zemgales plānošanas reģionam. 

1.3. Ar Attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu 
analīze, konsultācijas ar Zemgales plānošanas reģionu un kaimiņu 
pašvaldībām. 

1.4. Lēmums par Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības 
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darba plāna un darba uzdevuma apstiprināšanu. 
1.5. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana (Aptaujas anketas veidlapas būs 

pieejamas novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv; avīzē „Ļaudis un 
darbi”, kā arī pašvaldības un tās iestāžu telpās, ) 

1.6. Nozaru darba grupu organizēšana. 
 2. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde  

2.1. Attīstības programmu izstrādā četros posmos: 
1. posms. Pašreizējās situācijas raksturojums un attīstības tendenču 

analīze. 
2. posms. Stratēģiskās daļas izstrāde. 
3. posms. Attīstības programmas rīcības plāna izstrāde. 
4. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde. 

2.2.Darba grupu rezultātu apkopošana un vienota Attīstības programmas 
projekta sagatavošana; 
2.3. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana darba grupu un 
vadības grupas kopējā sanāksmē. 
2.4. Jēkabpils novada Attīstības programmas 1.redakcijas precizēšana, 
atbilstoši darba grupu sanāksmes ierosinājumiem. 

 3. Publiskā apspriešana  
3.1. Lēmums par Attīstības programmas projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai: 
3.2. Paziņojuma par Attīstības programmas projekta publisko apspriešanu 

publicēšana Jēkabpils novada mājas lapā un laikrakstā „Ļaudis un Darbi”; 
3.3. Publiskās apspriešana organizēšana (vismaz trīs nedēļas); publiskās 

apspriešanas rezultātu izvērtēšana darba grupās; 
3.4. Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana (kopsavilkumā norāda 

dalībnieku sarakstu, iesniegto iebildumu un priekšlikumu būtību, informāciju, 

vai tie ir ņemti vērā un pamatojumu, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts 

vērā); kopsavilkuma publicēšana mājas lapā. 
 4. Attīstības programmas galīgās redakcijas izstrāde un noformēšana  

4.1. Attīstības programmas galīgās redakcijas izstrāde, ievērojot sabiedriskās 
apspriešanas laikā saņemtās atsauksmes un ierosinājumus. 

4.2. Pārskata par Attīstības programmas izstrādes gaitu sagatavošana. 
 5. Attīstības programmas saskaņošana un apstiprināšana  

5.1. Attīstības programmas galīgās redakcijas projekta izskatīšana Jēkabpils 
novada Attīstības un tautsaimniecības komitejā. 

5.2. Lēmums par Attīstības programmas galīgās redakcijas nodošanu 
Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. 

5.3. Attīstības programmas projekta galīgās redakcijas iesniegšana Zemgales 
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. 

5.4. Pozitīva atzinuma gadījumā Lēmums par Jēkabpils novada attīstības 
programmas galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

5.5. Lēmuma par Attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana Jēkabpils 
novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv; 

5.6. Apstiprinātās Attīstības programmas publiskošana un iesniegšana 
Zemgales plānošanas reģionam un RAPLM.. 

5.7. Negatīva atzinuma gadījumā Attīstības programmas izstrāde tiek 
precizēta un atkārtoti saskaņota. 

Īpaši norādījumi 1. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem; 

2. Attīstības programmas izstrādes procesā pamatojoties uz likumu „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu”, atbilstoši 23.03.2004. MK noteikumiem 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” veikt stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums pieaicinot 
attiecīgus speciālistus. 

3. Pēc Jēkabpils novada attīstības programmas stāšanās spēkā, iesniegt tās 
materiālus – Zemgales plānošanas reģionam un RAPLM. 
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Pielikums Nr.2  

       Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,48.§) 

 
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba plāns 

 

Nr. Veicamais darbs 
Atbildīgais par 

izpildi 
Izpildītāji Izpildes 

termiņš 
1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei  
1.1. Lēmums par Jēkabpils novada 

attīstības programmas 2010. – 
2016.g. izstrādes uzsākšanu, 
vadības grupas izveidošanu un 
Attīstības programmas izstrādes 
vadītāja apstiprināšanu. 

Izpilddirektors Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste 

2009.gada 
novembris 

1.2. Lēmuma par Attīstības 
programmas izstrādes 
uzsākšanu publicēšana 
pašvaldības mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv  
un vietējā laikrakstā, 
nosūtīšana  Zemgales 
plānošanas reģionam. 

Izpilddirektors Sabiedrisko 
attiecību 
speciāliste, 
Lietvedības 
nodaļa 

2009.gada 
novembris 

1.3. Ar Attīstības programmu 
saistītu augstāka un līdzīga 
līmeņa dokumentu analīze, 
konsultācijas ar Zemgales 
plānošanas reģionu un 
kaimiņu pašvaldībām. 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste 

Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste 

2009.gada 
novembris, 
decembris 

1.4. Lēmums par Attīstības 
programmas izstrādes un 
sabiedrības līdzdalības 
darba plāna un darba 
uzdevuma apstiprināšanu. 

Izpilddirektors Vadības 
grupa 

2009.gada 
decembris 

1.5. Paziņojuma par sabiedrības 
līdzdalības procesu 
ievietošana pašvaldības 
mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv un 
vietējā laikrakstā. 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste 

Sabiedrisko 
attiecību 
speciāliste 

2010.gada 
janvāris 

1.6. Nozaru darba grupu 
organizēšana. 

Izpilddirektors Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
vadības grupa 

2010.gada 
februāris 

2. Sabiedrības informēšana un viedokļu noskaidrošana  
2.1. Iedzīvotāju aptaujas 

organizēšana (Aptaujas 
anketas veidlapas būs 
pieejamas novada mājas 
lapā 
www.jekabpilsnovads.lv; 
avīzē „Ļaudis un darbi”, kā 
arī pašvaldības un tās 
iestāžu telpās ) 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste 

Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
Sabiedrisko 
attiecību 
speciāliste, 
pārvalžu 
vadītāji 

2009.gada 
decembris - 
2010.gada 
janvāris 

2.2. Tikšanās ar Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem organizēšana (lai 
prezentētu aptaujas atbilžu 

Izpilddirektors Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste 

2010.gada 
februāris - 
marts 
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kopsavilkumu un uzklausītu 
citus iespējamos iedzīvotāju 
viedokļus par novada turpmāko 
attīstību  

3. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde 

3.1. 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums un attīstības 
tendenču analīze. 
 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste, darba grupu 
vadītāji 

Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
darba grupas 

2010.gada 
aprīlis - maijs 

3.2. 

Stratēģiskās daļas izstrāde. 
 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste, darba grupu 
vadītāji 

Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
darba grupas, 
konsultanti 

2010.gada 
jūnijs 

3.3. 

Attīstības programmas rīcības 
plāna izstrāde. 
 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste, darba grupu 
vadītāji 

Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
darba grupas, 
konsultanti 

2010.gada 
jūlijs 

3.4. 

Attīstības programmas 
ieviešanas uzraudzības plāna 
izstrāde. 
 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste, darba grupu 
vadītāji 

Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
darba grupas, 
konsultanti 

2010.gada 
augusts 

3.5. 
Vides pārskata (ja 
nepieciešams) sagatavošana. 

Vadības grupa Konsultanti 2010.gada 
septembris 

3.6. 

Darba grupu rezultātu 
apkopošana un vienota 
Attīstības programmas projekta 
sagatavošana; 
 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste, 

Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
darba grupas, 
konsultanti 

2010.gada 
oktobris 

3.7. 

Attīstības programmas 
1.redakcijas projekta 
izskatīšana darba grupu 
un vadības grupas kopējā 
sanāksmē. 

Izpilddirektors Vadības 
grupa 

2010.gada 
novembris 

4. Publiskā apspriešana  

4.1 
Lēmums par Attīstības 
programmas projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai. 

Izpilddirektors Vadības 
grupa 

2010.g.novem
bris 

4.2. 

Paziņojuma par Attīstības 
programmas projekta publisko 
apspriešanu publicēšana 
Jēkabpils novada mājas lapā un 
laikrakstā „Ļaudis un Darbi”. 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste, 

Sabiedrisko 
attiecību 
speciāliste 

2010.gada 
novembris 

4.3. 

Publiskās apspriešana 
organizēšana ( vismaz trīs 

nedēļas); publiskās 
apspriešanas rezultātu 
izvērtēšana darba grupās. 

Vadības grupa Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 

2010.gada 
decembris 

4.4. 

Publiskās apspriešanas 
kopsavilkuma izstrādāšana 
(kopsavilkumā norāda 

dalībnieku sarakstu, iesniegto 

iebildumu un priekšlikumu 

būtību, informāciju, vai tie ir 

ņemti vērā un pamatojumu, ja 

iebildums/priekšlikums nav 

Vadības grupa Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
sabiedrisko 
attiecību 
speciāliste 

2011.gada 
janvāris 
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ņemts vērā); kopsavilkuma 
publicēšana mājas lapā. 

5. Attīstības programmas galīgās redakcijas izstrāde un noformēšana  
5.1. Attīstības programmas galīgās 

redakcijas izstrāde, ievērojot 
sabiedriskās apspriešanas laikā 
saņemtās atsauksmes un 
ierosinājumus. 

Vadības grupa Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
darba grupu 
vadītāji, 
konsultanti 

2011.gada 
februāris 

5.2. Vides pārskata precizēšana (ja 

nepieciešams) un Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
sagatavošana (ja nepieciešams). 

Vadības grupa Konsultanti  2011.gada 
marts 

5.3. 

Pārskata par Attīstības 
programmas izstrādes gaitu 
sagatavošana. 

Vadības grupa Teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste, 
konsultanti 

2011.gada 
marts 

6. Attīstības programmas saskaņošana un apstiprināšana  

6.1. 

Attīstības programmas galīgās 
redakcijas projekta izskatīšana 
Jēkabpils novada Attīstības un 
tautsaimniecības komitejā. 

Izpilddirektors Vadības 
grupa 

2011.gada 
aprīlis 

6.2. 

Lēmums par Attīstības 
programmas galīgās redakcijas 
nodošanu Zemgales plānošanas 
reģionam atzinuma 
saņemšanai. 

Izpilddirektors Vadības 
grupa 

2011.gada 
aprīlis 

6.3. 

Attīstības programmas projekta 
galīgās redakcijas iesniegšana 
Zemgales plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai. 

Izpilddirektors Izpilddirektors, 
teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste 

2011.gada 
aprīlis 

6.4. Lēmums par Jēkabpils novada 
attīstības programmas galīgās 
redakcijas apstiprināšanu. 

Izpilddirektors Vadības 
grupa 

2011. gada 
maijs 

6.5. Lēmuma par Attīstības 
programmas apstiprināšanu 
publicēšana Jēkabpils novada 
mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv. 

Teritoriālās plānošanas 
speciāliste 

Sabiedrisko 
attiecību 
speciāliste 

2011.gada 
maijs 

6.6. Apstiprinātās Attīstības 
programmas publiskošana un 
iesniegšana Zemgales 
plānošanas reģionam un 
RAPLM. 

Vadības grupa Izpilddirektors, 
teritoriālās 
plānošanas 
speciāliste 

2011.gada 
maijs 

 
APTAUJAS ANKETA 

Cienījamie Jēkabpils novada iedzīvotāji! 

 Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi Jēkabpils novada attīstības programmas 
izstrādi, kuras mērķis ir veicināt Jēkabpils novada attīstību. Uzsākot darbu, mums ir svarīgi 
zināt Jūsu viedokli par Jēkabpils novada nākotni, attīstības iespējām, problēmām un to 
iespējamiem risinājumiem.  

 Lūdzam Jūs atbildēt uz aptaujas anketā uzdotajiem jautājumiem. Aptauja ir anonīma 
(vārds un uzvārds nav jānorāda). Aptaujas rezultāti apkopotā veidā tiks publicēti pašvaldības 
mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv .  
 
1. Jūsu vecums: 
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Līdz 19 gadi 
 
20 – 29 gadi 
 
30 – 59 gadi 

 
60 un vairāk gadu 

 
 
 
 
2. Dzimums: 

 
Vīrietis 
 
Sieviete 

 
 
 
3. Izglītība: 

 
Pamatizglītība 
 
Vidējā izglītība 
 
Augstākā izglītība 

 
 
 
4. Novadā Jūs dzīvojat: 
Ābeļu pagastā  
Dignājas pagastā  
Dunavas pagastā  
Leimaņu pagastā  
Kalna pagastā  
Rubenes pagastā  
Zasas pagastā  
citur  
 
5. Kā vērtējat pašreizējo situāciju ? 

Nr. Nozare Apmierinoši 
Daļēji 

apmierinoši 
Neapmieri

-noši 
Nav 

vērtējams 
1. Izglītībā     
2. Veselības aprūpē     
3. Sociālajā palīdzībā     
4. Teritorijas labiekārtošanā     
5. Kultūrā un sportā     
6. Satiksmē un sakaros     
7. Uzņēmējdarbībā     

8. 
Komunālajos 
pakalpojumos 

    

9. Sabiedriskajā kārtībā     
10. Nodarbinātības iespējas     

11. 
Pašvaldības pakalpojumu  
pieejamības nodrošināšana 
iedzīvotājiem 

    

 
6. Kur atrodas Jūsu izmantotās iestādes? 

Atzīmēt ar „X” 
Jēkabpils novadā 

(norādīt, kādā 
pagastā) 

Jēkabpilī 
Citur (norādīt, 

kur) 
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Pamatskola    
Vidusskola    
Kultūras iestāde    
Sporta iestāde    
Pārtikas veikali    
Nepārtikas veikali    
Tirgus    
Ārstniecības iestādes    
Bibliotēka    
Cits (norādīt iestādi)    
7. Kas Jums šķiet svarīgāks: iestādes tuvums vai pakalpojumu kvalitāte? 
___________________________________________________________________________________ 
 
8. Lūdzam izteikt Jūsu viedokli par to, kas būtu jādara, lai uzlabotu novada dzīvi šādās jomās: 
 
Nr. Attīstības joma Komentārs - ieteikums 
1. Izglītībā   
2. Kultūrā, sportā, atpūtā  
3. Sadzīves pakalpojumos  
4. Veselības aprūpē  
5. Sociālajā palīdzībā  
6. Teritorijas labiekārtošanā  
7. Dzīvokļu saimniecības un komunālajos 

pakalpojumos 
 

8. Satiksmē   
9. 
9.1. 

Sakaros : 
Telefona sakari 

 

9.2. Pasta pakalpojumi  
9.3. Informāciju tehnoloģiju pieejamība  
10. Vides aizsardzībā  
11. Uzņēmējdarbībā, nodarbinātībā  
12. Īpašuma jautājumos  
13. Pašvaldības darbā  
14. Sabiedriskajā kārtībā  
 
9. Kuru nozaru attīstība, Jūsuprāt, sekmētu Jēkabpils novada uzplaukumu? 

 
Lauksaimniecība 
 
Ražošana 
 
Kokapstrāde 
 
Tirdzniecība 
 
Būvniecība 
 
Tūrisms un rekreācija 
 
Informācijas tehnoloģijas 
 
Transporta pakalpojumi 
 

 
Cits 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
10. Kādu Jūs redzat Jēkabpils novadu nākotnē (novada vīzija)? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Paldies par atsaucību! 
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Anketas un rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2010.g. 30.janvārim Jēkabpils novada pašvaldībā personīgi, 
sūtot pa pastu: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV - 5202 vai elektroniski uz e-pasta adresi: 
novads@jekabpilsnovads.lv. Ja rodas jautājumi vai priekšlikumi, lūdzam griezties pie novada teritoriālās 
plānošanas speciālistes Dzidras Nartišas, Bebru 108, Jēkabpils, rakstīt: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv vai 
zvanīt: Dzidrai Nartišai tālr. 28698128, Guntai Dimitrijevai tālr. 26625480. 
 

 
49.§ 

Par Jēkabpils novada pašvaldības Rubenes pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Bērzgala 
pamatskolas, Zasas vidusskolas informatizācijas projektu pārņemšanu 

____________________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu Pārejas noteikumu 
I3. punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, 
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”, uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

 
 Piekrist pārņemt projektu administrēšanu : 
 
Projekta identifikācijas numurs: Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/259; 

Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/304; 
Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/332; 
Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/336 

Projekta nosaukums: „Rubenes pamatskolas informatizācija”, 
 „Dignājas pamatskolas informatizācija”  
„Informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
infrastruktūras līmeņa paaugstināšana Jēkabpils rajona 
Zasas vidusskolā”, „Bērzgala pamatskolas 
informatizācija”. 

 
 

 

50. § 
Par Jēkabpils novada bibliotēku nolikumu apstiprināšanu 

U. Auzāns 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komiteju 2009. gada 10.decembra 
lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.1). 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.2). 
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3. Apstiprināt Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.3). 
4. Apstiprināt Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.4). 
5. Apstiprināt Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.5). 
6. Apstiprināt Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.6). 
7. Apstiprināt Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.7). 
8. Apstiprināt Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.8). 
9. Apstiprināt Jēkabpils novada Slates bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.9). 
10. Apstiprināt Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.10). 
11. Apstiprināt Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas nolikumu (pielikums Nr.11). 

 

 
 

Pielikums Nr.1 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

ĀBEĻU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Pagastmāja”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
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vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
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Pielikums Nr.2 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

DIGNĀJAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Vārpas – 12”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5215 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
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tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 

Pielikums Nr.3 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

DUNAVAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
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dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Kastaņi – 13”, Dunava, Jēkabpils novads, LV – 5216 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
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24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 

 
Pielikums Nr.4 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

KALNA BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Kalna bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Atvari”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5220 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
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centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 
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uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 

Pielikums Nr.5 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

LEIMAŅU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Mežgale 3-16”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5223 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
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Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
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Pielikums Nr.6 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

LIEPU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Liepu bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir Liepas 5-2, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5239 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
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informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 
18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 
 III. Bibliotēkas tiesības 

19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 
Bibliotēkas lietošanas kārtību. 

20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 
tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 

21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 
par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 

 
 

Pielikums Nr.7 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

MEŽZEMES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
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dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Sprīdīši”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5220 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
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24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 
apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 

25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 

Pielikums Nr.8 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

RUBEŅU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 
 I. Vispārīgie noteikumi 

1 Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 
pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Rubene”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5229 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 
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8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 
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izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 

Pielikums Nr.9 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

SLATES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Slates bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir Slates pamatskola, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV - 

5229 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
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maksas izmantot datorus. 
14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 

prasībām. 
15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 

saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 

 
Pielikums Nr.10 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
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JĒKABPILS NOVADA 

TADENAVAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 

2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Līdumi - 2”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5216 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
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III. Bibliotēkas tiesības 

19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 
Bibliotēkas lietošanas kārtību. 

20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 
tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 

21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 
par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 

Pielikums Nr.11 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,50.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA 

ZASAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 
1 Jēkabpils novada Zasas bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu. 
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2 Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 
3 Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tāmes ietvaros. 
4 Attiecībā uz krājuma veidošanu Bibliotēka ir neatkarīga. 
5 Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 
6 Bibliotēkas adrese ir „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5239 

 
 II. Bibliotēkas uzdevumi 

7 Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

8 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem neatkarīgi no viņu 
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīves un atrašanās vietas, kā arī 
citiem faktoriem. 

9 Iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
10 Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti 
un saglabāšanu. 

11 Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu 
un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu 
veidošanā. 

12 Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 
pieejamību. 

13 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 
Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez 
maksas izmantot datorus. 

14 Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 
prasībām. 

15 Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, 
saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” iesniegt ikgadējo statistisko pārskatu par 
savu darbību. 

16 Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
17 Kā Bibliotēkai, kura veic arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, pievērst 

īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt viņu tieksmi lasīt un izkopt to iemaņas 
informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē. 

18 Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

 III. Bibliotēkas tiesības 
19 Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un 

Bibliotēkas lietošanas kārtību. 
20 Saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un 

tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei. 
21 Bibliotēkas noteikumos noteiktajā kārtībā novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību 

par sabojātiem vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas 
izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

22 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem 
iespieddarbus un citus dokumentus. 

23 Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
24 Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, 

apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 
25 Iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību. 
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26 Saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos. 
27 Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
 IV. Organizatoriskā struktūra un vadība 

28 Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība, 
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

29 Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs, ko amatā ieceļ un no tā atbrīvo Jēkabpils 
novada pašvaldība. Tā nosaka arī viņa pienākumus un algu. 

30 Bibliotēkas vadītājs: 
30.1 .organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības; 
30.2 izstrādā Bibliotēkas nolikumu, lietošanas noteikumus, pēc nepieciešamības veic tajos 

izmaiņas un iesniedz tos apstiprināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai; 
30.3 izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, 

pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, kā arī 
nodrošina novada pašvaldības piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu; 

30.4 bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām. 

31 Bibliotēkas struktūru veido abonements un lasītava. 
32 Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko 

apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 

51.§ 
Par Jēkabpils novada bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

U. Auzāns 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komiteju 2009.gada 10.decembra 
lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.1). 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.2). 
3. Apstiprināt Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.3). 
4. Apstiprināt Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.4). 
5. Apstiprināt Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.5). 
6. Apstiprināt Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.6). 
7. Apstiprināt Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēkas lietošanas noteikumus 
(pielikums Nr.7). 
8. Apstiprināt Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.8). 
9. Apstiprināt Jēkabpils novada Slates bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.9). 
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10. Apstiprināt Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas lietošanas noteikumus 
(pielikums Nr.10). 
11. Apstiprināt Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikums 
Nr.11). 
 

 
Pielikums Nr.1 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA ĀBEĻU BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas (turpmāk tekstā – 
Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem. Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
9 Personas, kas nav Ābeļu pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai 

personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, 

uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta 
un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu 
un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja 
kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai 
izmantošana uz vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
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sistēmām un to izmantošana; 
15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils 

novada pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt 

lietošanai jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti 
iepriekš saņemtie izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc 
lietotāja lūguma var pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. 
Saņemot izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda 
bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, 
pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai 
nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru 
lietotājam jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus 
iespieddarbus vai citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, 
tos var izmantot tikai Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību 

ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto 
dokumentu nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku 
abonementa un dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

  
 

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 



 73 

29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru 
saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 

30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai 
nodot bibliotekāram. 

31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 
(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo 
datortehniku. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos 

norādītajā kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments 
sabojāts, nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, 
tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi 
traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no 
Bibliotēkas telpām un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 
 

Pielikums Nr.1 
Ābeļu bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 
Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Ābeļu bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Ābeļu bibliotēkā (turpmāk – Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5 Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
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5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos  
tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
 
 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas darbinieka atļauju; 
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12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 

 
 
 

Pielikums Nr.2 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 
 

JĒKABPILS NOVADA DIGNĀJAS BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas (turpmāk tekstā – 
Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
9 Personas, kas nav Dignājas pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
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14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 

jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 
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27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Dignājas bibliotēkas lietošanas noteikumiem 
 

Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Dignājas bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Dignājas bibliotēkā (turpmāk – 
Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
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4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
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12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 
 

Pielikums Nr.3 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA DUNAVAS BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 

 I.     Vispārīgie noteikumi 
1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas (turpmāk tekstā – 

Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 
2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 

Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
 

9 Personas, kas nav Dunavas pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 
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bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 

jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 
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24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Dunavas bibliotēkas lietošanas noteikumiem 
 

Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Dunavas bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Dunavas bibliotēkā (turpmāk – 
Bibliotēka). 
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2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
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11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 

Pielikums Nr.4 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA KALNA BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) 
pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
 

6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 
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personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
9 Personas, kas nav Kalna pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 

jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 

 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
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24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          
elektroniskās informācijas resursus; 

24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Kalna bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 
Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Kalna bibliotēkā 
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1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Kalna bibliotēkā (turpmāk – Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
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11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 

Pielikums Nr.5 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA LEIMAŅU BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas (turpmāk tekstā – 
Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 
 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 



 88 

5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 
pakalpojumus. 

6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 
personas kodu. 

7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 

8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 
un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 

9 Personas, kas nav Leimaņu pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 
bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  

10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 

jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  
 

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
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 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 
 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Leimaņu bibliotēkas lietošanas noteikumiem 
 

Datoru, interneta un vispārpieejamo 
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 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Leimaņu bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Leimaņu bibliotēkā (turpmāk – 
Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
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11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas darbinieka atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 

 

Pielikums Nr.6 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 
 

JĒKABPILS NOVADA LIEPU BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) 
pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 
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3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
9 Personas, kas nav Zasas pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 

jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 
 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 
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23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 
 
 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
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un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 
 
 

Pielikums Nr.1 
Liepu bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 
Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Liepu bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Liepu bibliotēkā (turpmāk – Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
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10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās 
(piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
11.11. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi,  
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 

Pielikums Nr.7 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA MEŽZEMES BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēkas (turpmāk tekstā – 
Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 
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2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
9 Personas, kas nav Kalna pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
 

18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 
pašvaldība.  

19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 
jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  
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22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
 

33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 
kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 
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37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Mežzemes bibliotēkas lietošanas noteikumiem 
 

Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Mežzemes bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Mežzemes bibliotēkā (turpmāk – 
Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
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9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 

Pielikums Nr.8 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA RUBEŅU BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
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I.     Vispārīgie noteikumi 

 
1. Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas (turpmāk tekstā – 

Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 
2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 

Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 

  
II.      Bibliotēkas lietotāji 

 
5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8. Personas, kas nav Rubenes pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
9. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
 

15. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
16. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 
16.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, 

interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), 
iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas 
lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai 
vai izmantošana uz vietas bibliotēkā; 

11.2.lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

11.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
11.4.  bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 

12. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 
izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 

13. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils 
novada pašvaldība.  
14. Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 
jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 
15. Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
grāmatām – mēnesis, 
žurnāliem  un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 

16. Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 
Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  
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17. Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai citus 
dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 

 
IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 

 
18. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību 

ievērošanu: 
18.1.bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
18.2.bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos           
 elektroniskās informācijas resursus; 

       18.3.saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
       18.4.saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas  

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

       18.5.izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
       18.6.iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
       18.7.piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā  
 dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 

19. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 
Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 

20. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 
Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

21. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 

 
V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 

 
22. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
23. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
24. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo 
datortehniku. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

25. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
26. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

27. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

28. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

29. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

30. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi 
traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas 
telpām un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 
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Pielikums Nr.1 
Rubeņu bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 
Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Rubeņu bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Rubeņu bibliotēkā (turpmāk – Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
7. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
8. Lietotājiem aizliegts: 
 
8.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
8.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
8.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
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8.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un pārējo 
inventāru; 
8.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
8.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
8.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
8.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī 
vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
8.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
8.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
9. Ierobežojumi: 
 
9.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
9.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
9.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
9.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
9.5. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
9.6. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
10. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 

Pielikums Nr.9 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA SLATES BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Slates bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) 
pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 



 104 

7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 

8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 
un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 

9 Personas, kas nav Rubenes pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 
bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  

10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 

jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
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24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Slates bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 
Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Slates bibliotēkā 
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1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Slates bibliotēkā (turpmāk – Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, monitoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt 
vai atslēgt kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
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11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem, vai novietot tos tiešā datora tuvumā; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 

Pielikums Nr.10 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

JĒKABPILS NOVADA TADENAVAS BIBLIOTĒKAS 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas (turpmāk tekstā – 
Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
 

 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 
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dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
9 Personas, kas nav Dunavas pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
 

19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 
jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
 

 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 



 109 

24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Tadenavas bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 
Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība 

  

Tadenavas bibliotēkā 
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1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Tadenavas bibliotēkā (turpmāk – 
Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
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11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
 

Pielikums Nr.11 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,51.§) 
 

 
JĒKABPILS NOVADA ZASAS BIBLIOTĒKAS 

LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
 

 
 I.     Vispārīgie noteikumi 

1 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) 
pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. 

3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  
apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
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 II.      Bibliotēkas lietotāji 
5 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
6 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar 

personas kodu. 
7 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 
8 Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 
9 Personas, kas nav Zasas pagasta, kā arī Jēkabpils novada iedzīvotāji, var reģistrēties 

bibliotēkā un izmantot tās krājumu tikai lasītavā.  
10 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte. 
11 Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. 
12 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 
13 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā 

apmeklējuma reizē. 
 

 III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
14 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
15 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un 
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes 
izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 
vietas bibliotēkā; 

15.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem 
informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas 
sistēmām un to izmantošana; 

15.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
15.4 bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 
17 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. 
18 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils novada 

pašvaldība.  
19 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 

jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs. 

20 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:  
20.1 grāmatām – mēnesis, 
20.2 žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, 
21 Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas un žurnālu gada komplektu. 

Lietotājam līdzi nešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Saņemot 
izdevumus lasīšanai, lietotājs tos pārbauda un bojājumus uzrāda bibliotekāram.  

22 Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties 
Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus 
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

23 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru lietotājam 
jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai 
citus dokumentus, kuri saņemti SBA kārtā, līdznešanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
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 IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
24 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
24.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 
24.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos          

elektroniskās informācijas resursus; 
24.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
24.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā  pasūtīto dokumentu 
nav, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa un 
dokumentu piegādes sektora pakalpojumus; 

24.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
24.6 iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 
24.7 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 

dzīvē, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
25 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt 

Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. 
26 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos 
paredzētos gadījumus. 

27 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
 

 V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
28 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
29 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 

viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 
30 Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot 

bibliotekāram. 
31 Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

(neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas u.tml.) un izmantojamo datortehniku. 
Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

32 Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 
33 Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā 

kārtībā un apmērā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, 
nozaudēts un vispār nav atdots Bibliotēkai. 

34 Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar 
identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

35 Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad 
viņam jāatlīdzina to vērtība naudā atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 
uzrādītajām cenām, saņemot pretī kvīti. Par kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam 
nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, ir atbildīgi viņu vecāki vai šo lietotāju aizbildņi. 

36 Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

37 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām 
un liegt turpmāk izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 

 
 

Pielikums Nr.1 
Zasas bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 
Datoru, interneta un vispārpieejamo 

 elektroniskās informācijas resursu 
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publiskas izmantošanas kārtība 

  

Zasas bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un 
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Zasas bibliotēkā (turpmāk – Bibliotēka). 
  
2. Par datora, interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas 
pamatzināšanām.  
 
3. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 30 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, 
lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu 
lietošanu mācību, studiju un darba vajadzībām. 
 
4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 
Bibliotēkas vadītāja. 
 
5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumi: 
 
5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 
5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 
u.c.); 
5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 
savienojošos vadus u.c.; 
5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 
vadītāju; 
5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
5.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 
nekavējoties ziņot Bibliotēkas vadītājam. 
 
6. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājam jāiepazīstas ar Datoru un interneta izmantošanas 
noteikumiem, kā arī ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un jāparakstās. 
 
7. Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs tiek reģistrēts Datoru un interneta lietotāju žurnālā. 
Viņam jānorāda savu vārdu, uzvārdu, laiku, kad sācis un beigs darbu pie datora, datora 
numuru, kā arī jāparakstās.  
 
8. Lietotājam, pierakstoties pie datora, jāinformē bibliotēkas vadītājs par pakalpojuma veidu, 
kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (disketes, CD, USB iekārtas, 
digitālās kameras u.c.). 
 
9. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 
faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 
programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 
jāpiesakās pie Bibliotēkas vadītāja. 
 
11. Lietotājiem aizliegts: 
 
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 
kādu datoriekārtu; 
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11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes, bojāt datortehniku un 
pārējo inventāru; 
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju 
vai darbinieku darbu; 
11.8. atrasties pie datora vairāk kā 1 lietotājam vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties 
arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas vadītāju; 
11.9. patvaļīgi mainīt viņiem ierādīto darba vietu; 
11.10. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
 
12. Ierobežojumi: 
 
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 
saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 
vardarbību vērsta satura saites u.c.); 
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 
12.3. izdrukas drīkst veikt tikai ar Bibliotēkas vadītāja atļauju; 
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 
vadītāja piekrišanu; 
12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 
datora tehnisko pārbaudi; 
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 
jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc Bibliotēkas vadītāja ieskatiem (datortehnikas 
bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) var tikt piemērots naudas sods atbilstoši nodarītā 
zaudējuma apmēram; 
12.7. personām, kuras pārkāpj datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtību, var tikt liegta iespēja uz laiku 
(no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem) izmantot Bibliotēkas datorus un internetu! 
 
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas vadītāja. 
 

 
52. § 

Par Jēkabpils novada kultūras namu nolikumu apstiprināšanu 
U. Auzāns 

 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komiteju 2009. gada 10.decembra 
lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada Dunavas kultūras nama nolikumu (pielikums Nr.1). 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada Kalna kultūras nama nolikumu (pielikums Nr.2). 
3. Apstiprināt Jēkabpils novada Zasas kultūras nama nolikumu (pielikums Nr.3). 

 
 
 

Pielikums Nr.1 
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Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,52.§) 
 

Jēkabpils novada Dunavas kultūras nama  
NOLIKUMS 

 
 1. Vispārīgie noteikumi 

1 Kultūras nams ( turpmāk tekstā KN ) ir pašvaldības iestāde, kuras darbības 
pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā 
atrodas pašvaldības pakļautībā. 

2 KN ir pašvaldības izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldību funkciju rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
savā novadā. 

3 KN ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir īstenot pašvaldības funkcijas 
saskaņā  ar LR likumu „Par pašvaldībām”. 

4 KN ir sava ieņēmumu - izdevumu tāme. 
5 KN pilns nosaukums: Jēkabpils novada Dunavas kultūras nams. 
6 KN izveido, reorganizē un likvidē pašvaldība. 
7 KN juridiskā adrese: „Kastaņas”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-

5216. 
  

2. Kultūras nama funkcijas 
8 KN veic šādas funkcijas:  
9 Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar nacionālās programmas 

„Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem 
mērķiem un virzieniem. 

10 Organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista 
tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu 
māksliniecisko izaugsmi. 

11 Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem. 
12 Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. 
13 Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādu zinību nozarēs 
14 Organizē koncertus, izrādes, izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu 

un  pieejamību novada iedzīvotājiem. 
15 Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
16 Atbalsta tautas un amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo talākizglītību         

un radošo izaugsmi. 
17 Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētām personām un 

institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā. 
18 Izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietējo, reģionālo un valsts mēroga normatīvo 

dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos. 
19 Dokumentē un analizē KN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā 

mēneša un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās 
sadarbības projektus 

20 Atskaitās par KN darbu pašvaldībai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts statistikas 
komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām. 

21 Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām. 

22 Pārvalda KN valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizē tās racionālu 
apsaimniekošanu. 

23 Sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 
24 Pilda novada pašvaldības pasūtījumus. 

 
 3. Kultūras nama kompetence un tiesības 
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25 KN pildot nolikuma 2. sadaļā noteiktās funkcijas ir tiesības: 
26 Slēgt darījumus, tai skaitā līgumus ieņēmumu- izdevumu tāmes ietvaros, iegūt 

mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, celt prasības un būt par 
atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā. 

27 Likuma noteiktā kārtībā, ievērojot noteiktos pašvaldības mantas atsavināšanas un 
iegādes ierobežojumus, iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savai darbībai 
nepieciešamo mantu un atsavināt, iznomāt un citādi rīkoties ar KN vadījumā esošo 
mantu. 

27.1 Slēgt telpu nomas līgumus pašvaldības noteiktā kārtībā. 
27.2 Sagatavot, vadīt un organizēt KN funkcijām atbilstošas programmas un projektus. 
27.3 Rīkot izstādes, gadatirgus, veikt valsts un pašvaldību pasūtījumus, kā arī veikt citas 

darbības nolikuma 2.sadaļā minēto KN funkciju īstenošanai. 
27.4 Saņemt no pārvaldes un pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus. 
27.5 Pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no novada kultūras iestāžu (kultūras namu 

un bibliotēku darbiniekiem ). 
27.8 Saskaņojot ar pagastu pārvaldēm iesaistīt kultūras darbiniekus kopējo novada projektu 

un pasākumu organizēšanā. 
27.9 KN ir tiesības izmantot pārvaldes materiāli tehniskos resursus - telpas, inventāru, 

transportu. 
27.10 Novada kopējo pasākumu īstenošanai saskaņojot ar pagastu pārvaldēm ir tiesības bez 

maksas izmantot citu pārvalžu telpas un inventāru. 
 

 4. Kultūras nama pārvaldes struktūra 
28 KN darbību vada KN vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldība. 

Darba līgumu ar KN vadītāju slēdz pašvaldības noteiktā kārtībā. 
29 KN vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu un 

šo nolikumu: 
29.1 Vada, organizē un ir atbildīgs par KN darbu, nodrošina KN darbības nepārtrauktu 

procesu. 
29.2 Nosaka KN darbinieku kompetenci un atbildību. 
29.3 Nodrošina ieņēmumu - izdevumu tāmes izpildi. 
29.4 Iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma 

izpildi un finansu resursu izlietojumu. 
29.5 Izstrādā KN darbības plānu un budžeta projektu. 
29.6 Sniedz priekšlikumus pārvaldes vadītājam par KN amatu sarakstu un atalgojumu. 
29.7 Pieņem darbā un atbrīvo no darba KN darbiniekus pārvaldes noteiktā kārtībā. 
29.8 Nodrošina KN personāla vadību. 
29.9 Ar pilnvarojumu pārstāv KN visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās 

organizācijās, institūcijās attiecībās ar jebkurām juridiskām un fiziskām personām. 
29.10 KN vārdā  slēdz darījumus saskaņā ar šo nolikumu. 
29.11 Rīkojas ar KN finansu līdzekļiem un valdījumā nodoto mantu. 
29.12 Atbild par KN resursu lietderīgu izmantošanu. 
29.13 Atbild par KN darbības tiesiskumu. 
29.14 Sniedz informāciju un priekšlikumus par KN darbības jautājumiem. 
29.15 Pieņem lēmumus, rīkojumus par KN darbības jautājumiem, kuri ir saistoši KN 

darbiniekiem. 
29.16 Veic citas darbības KN funkciju īstenošanai. 

 
 5. kultūras nama darbības uzraudzība 

30 KN darbības uzraudzību veic pašvaldība un pagasta pārvalde tās nolikuma noteiktā 
kārtībā. 

31 KN darbības uzraudzībai pašvaldība veic šādus pasākumus: 
31.1 Saskaņo KN darbības plānus un apstiprina gada budžeta apjomu. 
31.2 Lemj par KN reorganizēšanu un likvidēšanu. 



 118 

31.3 Lemj par KN nolikuma grozījumiem un papildinājumiem. 
31.4 Lemj par finansējuma piešķiršanu KN. 
31.5 Pieņem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda vai materiāli stimulē KN vadītāju, 

nosaka viņa amatalgu. 
31.6 Atceļ KN vadītāja prettiesiskus lēmumus. 
31.7 Lemj par pašvaldības mantas nodošanu KN valdījumā. 
31.8 Novērtē KN darbības rezultātus. 
31.9 Lemj par KN sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 

31.10 Pašvaldībai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par 
KN darbību. 
 

 6. Kultūras nama manta un finansu līdzekļi 
32 KN mantu un finansu līdzekļus veido: 

32.1 KN valdījumā esošā nošķirtā pašvaldības manta, 
32.2 Pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums, 
32.3 Pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no sniegtajiem maksas (publiskajiem) 

pakalpojumiem, 
32.4 Ieņēmumi no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, 
32.5 Ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, 
32.6 Līdzekļi, kas  iegūti atsavinot KN valdījumā esošo kustamo mantu, 
32.7 Juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi. 
33 Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām KN atbild par tās valdījumā 

nodoto mantu. 
34 KN ir tiesības bez pašvaldības atļaujas: 

34.1 Iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu saskaņā ar ieņēmumu- izdevumu tāmi, 
34.2 Atsavināt KN valdījumā esošo kustamo mantu, ja tā nav nepieciešama KN funkciju         

izpildes nodrošināšanai, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā, 
34.3 Iznomāt fiziskām un juridiskām personām KN valdījumā esošo kustamo mantu un          

nekustamo īpašumu, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā. 
35 Noslēdzot finansu gadu, KN sagatavo gada pārskatu par KN darbību, rezultātiem un 

budžeta izlietojumu. 
 

 7. Kultūras nama atbildība un tās darbības izbeigšana 
36 KN tās darbības laikā ir atbildīga par Ministru kabineta noteikumu, pašvaldība 

lēmumu, citu tai saistošo tiesību aktu un nolikuma ievērošanu. 
37 KN reorganizē vai likvidē pašvaldība „Publisko aģentūru likuma” paredzētajos 

gadījumos un noteiktā kārtībā. 
38 Reorganizējot vai likvidējot KN, jāsastāda KN slēguma bilance, jānosaka mantas 

vērtība un saistību apjomi, jāparedz mantas un saistību nodošana citai pašvaldības 
iestādei. 

 
 

Pielikums Nr.2 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,52.§) 
 

Jēkabpils novada Kalna kultūras nama  
NOLIKUMS 

 

 1. Vispārīgie noteikumi 
1 Kultūras nams ( turpmāk tekstā KN ) ir pašvaldības iestāde, kuras darbības 

pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā 
atrodas pašvaldības pakļautībā. 
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2 KN ir pašvaldības izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldību funkciju rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
savā novadā. 

3 KN ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir īstenot pašvaldības funkcijas 
saskaņā  ar LR likumu „Par pašvaldībām”. 

4 KN ir sava  ieņēmumu- izdevumu tāme. 
5 KN pilns nosaukums: Jēkabpils novada Kalna kultūras nams. 
6 KN izveido, reorganizē un likvidē pašvaldība. 
7 KN juridiskā adrese: Kalnaciems, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220. 

 
 2. Kultūras nama funkcijas 

8 KN veic šādas funkcijas:  
9 Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar nacionālās programmas 

„Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem 
mērķiem un virzieniem. 

10 Organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista 
tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu 
māksliniecisko izaugsmi. 

11 Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem. 
12 Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. 
13 Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādu zinību nozarēs 
14 Organizē koncertus, izrādes, izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu 

un  pieejamību novada iedzīvotājiem. 
15 Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
16 Atbalsta tautas un amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo talākizglītību         

un radošo izaugsmi. 
17 Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētām personām un 

institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā. 
18 Izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietējo, reģionālo un valsts mēroga normatīvo 

dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos. 
19 Dokumentē un analizē KN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā 

mēneša un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās 
sadarbības projektus 

20 Atskaitās par KN darbu pašvaldībai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts statistikas 
komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām. 

21 Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām. 

22 Pārvalda KN valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizē tās racionālu 
apsaimniekošanu. 

23 Sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 
24 Pilda novada pašvaldības pasūtījumus. 

 
 3. Kultūras nama kompetence un tiesības 

25 KN pildot nolikuma 2. sadaļā noteiktās funkcijas ir tiesības: 
26 Slēgt darījumus, tai skaitā līgumus ieņēmumu- izdevumu tāmes ietvaros, iegūt 

mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, celt prasības un būt par 
atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā. 

27 Likuma noteiktā kārtībā, ievērojot noteiktos pašvaldības mantas atsavināšanas un 
iegādes ierobežojumus, iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savai darbībai 
nepieciešamo mantu un atsavināt, iznomāt un citādi rīkoties ar KN vadījumā esošo 
mantu. 

27.1 Slēgt telpu nomas līgumus pašvaldības noteiktā kārtībā. 
27.2 Sagatavot, vadīt un organizēt KN funkcijām atbilstošas programmas un projektus. 
27.3 Rīkot izstādes, gadatirgus, veikt valsts un pašvaldību pasūtījumus, kā arī veikt citas 
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darbības nolikuma 2.sadaļā minēto KN funkciju īstenošanai. 
27.4 Saņemt no pārvaldes un pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus. 
27.5 Pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no novada kultūras iestāžu (kultūras namu 

un bibliotēku darbiniekiem ). 
27.8 Saskaņojot ar pagastu pārvaldēm iesaistīt kultūras darbiniekus kopējo novada projektu 

un pasākumu organizēšanā. 
27.9 KN ir tiesības izmantot pārvaldes materiāli tehniskos resursus - telpas, inventāru, 

transportu 
27.10 Novada kopējo pasākumu īstenošanai saskaņojot ar pagastu pārvaldēm ir tiesības bez 

maksas izmantot citu pārvalžu telpas un inventāru. 
 

 4. Kultūras nama pārvaldes struktūra 
28 KN darbību vada KN vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldība. 

Darba līgumu ar KN vadītāju slēdz pašvaldības noteiktā kārtībā. 
29 KN vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu un 

šo nolikumu: 
29.1 Vada, organizē un ir atbildīgs par KN darbu, nodrošina KN darbības nepārtrauktu 

procesu. 
29.2 Nosaka KN darbinieku kompetenci un atbildību. 
29.3 Nodrošina ieņēmumu - izdevumu tāmes izpildi. 
29.4 Iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma 

izpildi un finansu resursu izlietojumu. 
29.5 Izstrādā KN darbības plānu un budžeta projektu. 
29.6 Sniedz priekšlikumus pārvaldes vadītājam par KN amatu sarakstu un atalgojumu. 
29.7 Pieņem darbā un atbrīvo no darba KN darbiniekus pārvaldes noteiktā kārtībā. 
29.8 Nodrošina KN personāla vadību. 
29.9 Ar pilnvarojumu pārstāv KN visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās 

organizācijās, institūcijās attiecībās ar jebkurām juridiskām un fiziskām personām. 
29.10 KN vārdā  slēdz darījumus saskaņā ar šo nolikumu. 
29.11 Rīkojas ar KN finansu līdzekļiem un valdījumā nodoto mantu. 
29.12 Atbild par KN resursu lietderīgu izmantošanu. 
29.13 Atbild par KN darbības tiesiskumu. 
29.14 Sniedz informāciju un priekšlikumus par KN darbības jautājumiem. 
29.15 Pieņem lēmumus, rīkojumus par KN darbības jautājumiem, kuri ir saistoši KN 

darbiniekiem. 
29.16 Veic citas darbības KN funkciju īstenošanai. 

 
 5. kultūras nama darbības uzraudzība 

30 KN darbības uzraudzību veic pašvaldība un pagasta pārvalde tās nolikuma noteiktā 
kārtībā. 

31 KN darbības uzraudzībai pašvaldība veic šādus pasākumus: 
31.1 Saskaņo KN darbības plānus un apstiprina gada budžeta apjomu. 
31.2 Lemj par KN reorganizēšanu un likvidēšanu. 
31.3 Lemj par KN nolikuma grozījumiem un papildinājumiem. 
31.4 Lemj par finansējuma piešķiršanu KN. 
31.5 Pieņem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda vai materiāli stimulē KN vadītāju, 

nosaka viņa amatalgu. 
31.6 Atceļ KN vadītāja prettiesiskus lēmumus. 
31.7 Lemj par pašvaldības mantas nodošanu KN valdījumā. 
31.8 Novērtē KN darbības rezultātus. 
31.9 Lemj par KN sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 

31.10 Pašvaldībai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par 
KN darbību. 
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 6. Kultūras nama manta un finansu līdzekļi 
32 KN mantu un finansu līdzekļus veido: 

32.1 KN valdījumā esošā nošķirtā pašvaldības manta, 
32.2 Pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums, 
32.3 Pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no sniegtajiem maksas (publiskajiem) 

pakalpojumiem, 
32.4 Ieņēmumi no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, 
32.5 Ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, 
32.6 Līdzekļi, kas  iegūti atsavinot KN valdījumā esošo kustamo mantu, 
32.7 Juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi. 
33 Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām KN atbild par tās valdījumā 

nodoto mantu. 
34 KN ir tiesības bez pašvaldības atļaujas: 

 
34.1 Iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu saskaņā ar ieņēmumu- izdevumu tāmi, 
34.2 Atsavināt KN valdījumā esošo kustamo mantu, ja tā nav nepieciešama KN funkciju         

izpildes nodrošināšanai, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā, 
34.3 Iznomāt fiziskām un juridiskām personām KN valdījumā esošo kustamo mantu un          

nekustamo īpašumu, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā. 
35 Noslēdzot finansu gadu, KN sagatavo gada pārskatu par KN darbību, rezultātiem un 

budžeta izlietojumu. 
 

 7. Kultūras nama atbildība un tās darbības izbeigšana 
36 KN tās darbības laikā ir atbildīga par Ministru kabineta noteikumu, pašvaldība 

lēmumu, citu tai saistošo tiesību aktu un nolikuma ievērošanu. 
37 KN reorganizē vai likvidē pašvaldība „Publisko aģentūru likuma” paredzētajos 

gadījumos un noteiktā kārtībā. 
38 Reorganizējot vai likvidējot KN, jāsastāda KN slēguma bilance, jānosaka mantas 

vērtība un saistību apjomi, jāparedz mantas un saistību nodošana citai pašvaldības 
iestādei. 

 

 

Pielikums Nr.3 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,52.§) 
 

Jēkabpils novada Zasas kultūras nama  
NOLIKUMS 

 
 1. Vispārīgie noteikumi 

1 Kultūras nams ( turpmāk tekstā KN ) ir pašvaldības iestāde, kuras darbības 
pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā 
atrodas pašvaldības pakļautībā. 

2 KN ir pašvaldības izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldību funkciju rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
savā novadā. 

3 KN ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir īstenot pašvaldības funkcijas 
saskaņā  ar LR likumu „Par pašvaldībām”. 

4 KN ir sava  ieņēmumu- izdevumu tāme. 
5 KN pilns nosaukums: Jēkabpils novada Zasas kultūras nams. 
6 KN izveido, reorganizē un likvidē pašvaldība. 
7 KN juridiskā adrese: Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239. 
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 2. Kultūras nama funkcijas 
8 KN veic šādas funkcijas:  
9 Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar nacionālās programmas 

„Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem 
mērķiem un virzieniem. 

10 Organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista 
tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu 
māksliniecisko izaugsmi. 

11 Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem. 
12 Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. 
13 Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādu zinību nozarēs 
14 Organizē koncertus, izrādes, izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu 

un  pieejamību novada iedzīvotājiem. 
15 Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
16 Atbalsta tautas un amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo talākizglītību         

un radošo izaugsmi. 
17 Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētām personām un 

institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā. 
18 Izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietējo, reģionālo un valsts mēroga normatīvo 

dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos. 
19 Dokumentē un analizē KN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā 

mēneša un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās 
sadarbības projektus 

20 Atskaitās par KN darbu pašvaldībai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts statistikas 
komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām. 

21 Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām. 

22 Pārvalda KN valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizē tās racionālu 
apsaimniekošanu. 

23 Sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 
24 Pilda novada pašvaldības pasūtījumus. 

 
 3. Kultūras nama kompetence un tiesības 

25 KN pildot nolikuma 2. sadaļā noteiktās funkcijas ir tiesības: 
26 Slēgt darījumus, tai skaitā līgumus ieņēmumu- izdevumu tāmes ietvaros, iegūt 

mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, celt prasības un būt par 
atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā. 

27 Likuma noteiktā kārtībā, ievērojot noteiktos pašvaldības mantas atsavināšanas un 
iegādes ierobežojumus, iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savai darbībai 
nepieciešamo mantu un atsavināt, iznomāt un citādi rīkoties ar KN vadījumā esošo 
mantu. 

27.1 Slēgt telpu nomas līgumus pašvaldības noteiktā kārtībā. 
27.2 Sagatavot, vadīt un organizēt KN funkcijām atbilstošas programmas un projektus. 
27.3 Rīkot izstādes, gadatirgus, veikt valsts un pašvaldību pasūtījumus, kā arī veikt citas 

darbības nolikuma 2.sadaļā minēto KN funkciju īstenošanai. 
27.4 Saņemt no pārvaldes un pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus. 
27.5 Pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no novada kultūras iestāžu (kultūras namu 

un bibliotēku darbiniekiem ). 
27.8 Saskaņojot ar pagastu pārvaldēm iesaistīt kultūras darbiniekus kopējo novada projektu 

un pasākumu organizēšanā. 
27.9 KN ir tiesības izmantot pārvaldes materiāli tehniskos resursus - telpas, inventāru, 

transportu 
27.10 Novada kopējo pasākumu īstenošanai saskaņojot ar pagastu pārvaldēm ir tiesības bez 

maksas izmantot citu pārvalžu telpas un inventāru. 
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 4. Kultūras nama pārvaldes struktūra 

28 KN darbību vada KN vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldība. 
Darba līgumu ar KN vadītāju slēdz pašvaldības noteiktā kārtībā. 

29 KN vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu un 
šo nolikumu: 

29.1 Vada, organizē un ir atbildīgs par KN darbu, nodrošina KN darbības nepārtrauktu 
procesu. 

29.2 Nosaka KN darbinieku kompetenci un atbildību. 
29.3 Nodrošina ieņēmumu - izdevumu tāmes izpildi. 
29.4 Iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma 

izpildi un finansu resursu izlietojumu. 
29.5 Izstrādā KN darbības plānu un budžeta projektu. 
29.6 Sniedz priekšlikumus pārvaldes vadītājam par KN amatu sarakstu un atalgojumu. 
29.7 Pieņem darbā un atbrīvo no darba KN darbiniekus pārvaldes noteiktā kārtībā. 
29.8 Nodrošina KN personāla vadību. 
29.9 Ar pilnvarojumu pārstāv KN visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās 

organizācijās, institūcijās attiecībās ar jebkurām juridiskām un fiziskām personām. 
29.10 KN vārdā  slēdz darījumus saskaņā ar šo nolikumu. 
29.11 Rīkojas ar KN finansu līdzekļiem un valdījumā nodoto mantu. 
29.12 Atbild par KN resursu lietderīgu izmantošanu. 
29.13 Atbild par KN darbības tiesiskumu. 
29.14 Sniedz informāciju un priekšlikumus par KN darbības jautājumiem. 
29.15 Pieņem lēmumus, rīkojumus par KN darbības jautājumiem, kuri ir saistoši KN 

darbiniekiem. 
29.16 Veic citas darbības KN funkciju īstenošanai. 

 
 5. kultūras nama darbības uzraudzība 

30 KN darbības uzraudzību veic pašvaldība un pagasta pārvalde tās nolikuma noteiktā 
kārtībā. 

31 KN darbības uzraudzībai pašvaldība veic šādus pasākumus: 
31.1 Saskaņo KN darbības plānus un apstiprina gada budžeta apjomu. 
31.2 Lemj par KN reorganizēšanu un likvidēšanu. 
31.3 Lemj par KN nolikuma grozījumiem un papildinājumiem. 
31.4 Lemj par finansējuma piešķiršanu KN. 
31.5 Pieņem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda vai materiāli stimulē KN vadītāju, 

nosaka viņa amatalgu. 
31.6 Atceļ KN vadītāja prettiesiskus lēmumus. 
31.7 Lemj par pašvaldības mantas nodošanu KN valdījumā. 
31.8 Novērtē KN darbības rezultātus. 
31.9 Lemj par KN sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 

31.10 Pašvaldībai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par 
KN darbību. 
 

 6. Kultūras nama manta un finansu līdzekļi 
32 KN mantu un finansu līdzekļus veido: 

32.1 KN valdījumā esošā nošķirtā pašvaldības manta, 
32.2 Pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums, 
32.3 Pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no sniegtajiem maksas (publiskajiem) 

pakalpojumiem, 
32.4 Ieņēmumi no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, 
32.5 Ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, 
32.6 Līdzekļi, kas  iegūti atsavinot KN valdījumā esošo kustamo mantu, 
32.7 Juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi. 
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33 Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām KN atbild par tās valdījumā 
nodoto mantu. 

34 KN ir tiesības bez pašvaldības atļaujas: 
34.1 Iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu saskaņā ar ieņēmumu- izdevumu tāmi, 
34.2 Atsavināt KN valdījumā esošo kustamo mantu, ja tā nav nepieciešama KN funkciju 

izpildes nodrošināšanai, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā, 
34.3 Iznomāt fiziskām un juridiskām personām KN valdījumā esošo kustamo mantu un 

nekustamo īpašumu, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā. 
35 Noslēdzot finansu gadu, KN sagatavo gada pārskatu par KN darbību, rezultātiem un 

budžeta izlietojumu. 
 

 7. Kultūras nama atbildība un tās darbības izbeigšana 
36 KN tās darbības laikā ir atbildīga par Ministru kabineta noteikumu, pašvaldība 

lēmumu, citu tai saistošo tiesību aktu un nolikuma ievērošanu. 
37 KN reorganizē vai likvidē pašvaldība „Publisko aģentūru likuma” paredzētajos 

gadījumos un noteiktā kārtībā. 
38 Reorganizējot vai likvidējot KN, jāsastāda KN slēguma bilance, jānosaka mantas 

vērtība un saistību apjomi, jāparedz mantas un saistību nodošana citai pašvaldības 
iestādei. 

 
 

53. § 
Par Jēkabpils novada Tautas namu nolikumu apstiprināšanu 

U. Auzāns 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komitejas 2009. gada 10.decembra 
lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada Ābeļu Tautas nama nolikumu (pielikums Nr.1). 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada Leimaņu Tautas nama nolikumu (pielikums Nr.2). 

 

Pielikums Nr.1 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,53.§) 
 

Jēkabpils novada Ābeļu Tautas nama  
NOLIKUMS 

 

 1. Vispārīgie noteikumi 
1 Tautas nams ( turpmāk tekstā TN ) ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis 

ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā atrodas 
pašvaldības pakļautībā. 

2 TN ir pašvaldības izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldību funkciju rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
savā novadā. 

3 TN ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir īstenot pašvaldības funkcijas 
saskaņā  ar LR likumu „Par pašvaldībām”. 

4 TN ir sava  ieņēmumu- izdevumu tāme. 
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5 TN pilns nosaukums: Jēkabpils novada Ābeļu Tautas nams. 
6 TN izveido, reorganizē un likvidē pašvaldība. 
7 TN juridiskā adrese: „Dūņenieki”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212. 

 
 2. Tautas nama funkcijas 

8 TN veic šādas funkcijas:  
9 Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar nacionālās programmas 

„Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem 
mērķiem un virzieniem. 

10 Organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista 
tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu 
māksliniecisko izaugsmi. 

11 Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem. 
12 Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. 
13 Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādu zinību nozarēs 
14 Organizē koncertus, izrādes, izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu 

un  pieejamību novada iedzīvotājiem. 
15 Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
16 Atbalsta tautas un amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo talākizglītību         

un radošo izaugsmi. 
17 Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētām personām un 

institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā. 
18 Izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietējo, reģionālo un valsts mēroga normatīvo 

dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos. 
19 Dokumentē un analizē TN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā 

mēneša un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās 
sadarbības projektus 

20 Atskaitās par TN darbu pašvaldībai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts statistikas 
komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām. 

21 Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām. 

22 Pārvalda TN valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizē tās racionālu 
apsaimniekošanu. 

23 Sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 
24 Pilda novada pašvaldības pasūtījumus. 

 
 3. Tautas nama kompetence un tiesības 

25 TN pildot nolikuma 2. sadaļā noteiktās funkcijas ir tiesības: 
26 Slēgt darījumus, tai skaitā līgumus ieņēmumu- izdevumu tāmes ietvaros, iegūt 

mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, celt prasības un būt par 
atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā. 

27 Likuma noteiktā kārtībā, ievērojot noteiktos pašvaldības mantas atsavināšanas un 
iegādes ierobežojumus, iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savai darbībai 
nepieciešamo mantu un atsavināt, iznomāt un citādi rīkoties ar TN vadījumā esošo 
mantu. 

27.1 Slēgt telpu  nomas līgumus pašvaldības noteiktā kārtībā. 
27.2 Sagatavot, vadīt un organizēt TN funkcijām atbilstošas programmas un projektus. 
27.3 Rīkot izstādes, gadatirgus ,veikt valsts un pašvaldību pasūtījumus, kā arī veikt citas 

darbības nolikuma 2.sadaļā minēto TN funkciju īstenošanai. 
27.4 Saņemt no pārvaldes un pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus. 
27.5 Pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no novada kultūras iestāžu (kultūras namu 

un bibliotēku darbiniekiem ). 
27.8 Saskaņojot ar pagastu pārvaldēm iesaistīt kultūras darbiniekus kopējo novada projektu 

un pasākumu organizēšanā. 
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27.9 TN ir tiesības izmantot pārvaldes materiāli tehniskos resursus - telpas, inventāru, 
transportu 

27.10 Novada kopējo pasākumu īstenošanai saskaņojot ar pagastu pārvaldēm ir tiesības bez 
maksas izmantot citu pārvalžu telpas un inventāru. 
 

 4. Tautas nama pārvaldes struktūra 
28 TN darbību vada TN vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldība. 

Darba līgumu ar TN vadītāju slēdz pašvaldības noteiktā kārtībā. 
29 TN vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu un 

šo nolikumu: 
29.1 Vada, organizē un ir atbildīgs par TN darbu, nodrošina TN darbības nepārtrauktu 

procesu. 
29.2 Nosaka TN darbinieku kompetenci un atbildību. 
29.3 Nodrošina ieņēmumu - izdevumu tāmes izpildi. 
29.4 Iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma 

izpildi un finansu resursu izlietojumu. 
29.5 Izstrādā TN darbības plānu un budžeta projektu. 
29.6 Sniedz priekšlikumus pārvaldes vadītājam par TN amatu sarakstu un atalgojumu. 
29.7 Pieņem darbā un atbrīvo no darba TN darbiniekus pārvaldes noteiktā kārtībā. 
29.8 Nodrošina TN personāla vadību. 
29.9 Ar pilnvarojumu pārstāv TN visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās 

organizācijās, institūcijās attiecībās ar jebkurām juridiskām un fiziskām personām. 
29.10 TN vārdā  slēdz darījumus saskaņā ar šo nolikumu. 
29.11 Rīkojas ar TN finansu līdzekļiem un valdījumā nodoto mantu. 
29.12 Atbild par TN resursu lietderīgu izmantošanu. 
29.13 Atbild par TN darbības tiesiskumu. 
29.14 Sniedz informāciju un priekšlikumus par TN darbības jautājumiem. 
29.15 Pieņem lēmumus, rīkojumus par TN darbības jautājumiem, kuri ir saistoši TN 

darbiniekiem. 
29.16 Veic citas darbības TN funkciju īstenošanai. 

 
 5. Tautas nama darbības uzraudzība 

30 TN darbības uzraudzību veic pašvaldība un pagasta pārvalde tās nolikuma noteiktā 
kārtībā. 

31 TN darbības uzraudzībai pašvaldība veic šādus pasākumus: 
31.1 Saskaņo TN darbības plānus un apstiprina gada budžeta apjomu. 
31.2 Lemj par TN reorganizēšanu un likvidēšanu. 
31.3 Lemj par TN nolikuma grozījumiem un papildinājumiem. 
31.4 Lemj par finansējuma piešķiršanu TN. 
31.5 Pieņem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda vai materiāli stimulē TN vadītāju, 

nosaka viņa amatalgu. 
31.6 Atceļ TN vadītāja prettiesiskus lēmumus. 
31.7 Lemj par pašvaldības mantas nodošanu TN valdījumā. 
31.8 Novērtē TN darbības rezultātus. 
31.9 Lemj par TN sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 

31.10 Pašvaldībai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par 
TN darbību. 
 

 6. Tautas nama manta un finansu līdzekļi 
32 TN mantu un finansu līdzekļus veido: 

32.1 TN valdījumā esošā nošķirtā pašvaldības manta, 
32.2 Pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums, 
32.3 Pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no sniegtajiem maksas (publiskajiem) 

pakalpojumiem, 
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32.4 Ieņēmumi no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, 
32.5 Ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, 
32.6 Līdzekļi, kas  iegūti atsavinot TN valdījumā esošo kustamo mantu, 
32.7 Juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi. 
33 Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām TN atbild par tās valdījumā 

nodoto mantu. 
34 TN ir tiesības bez pašvaldības atļaujas: 

34.1 Iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu saskaņā ar ieņēmumu- izdevumu tāmi, 
34.2 Atsavināt TN valdījumā esošo kustamo mantu, ja tā nav nepieciešama TN funkciju         

izpildes nodrošināšanai, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā, 
34.3 Iznomāt fiziskām un juridiskām personām TN valdījumā esošo kustamo mantu un          

nekustamo īpašumu, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā. 
35 Noslēdzot finansu gadu, TN sagatavo gada pārskatu par TN darbību, rezultātiem un 

budžeta izlietojumu. 
 

 7. Tautas nama atbildība un tās darbības izbeigšana 
36 TN tās darbības laikā ir atbildīga par Ministru kabineta noteikumu, pašvaldība lēmumu, 

citu tai saistošo tiesību aktu un nolikuma ievērošanu. 
37 TN reorganizē vai likvidē pašvaldība „Publisko aģentūru likuma” paredzētajos 

gadījumos un noteiktā kārtībā. 
38 Reorganizējot vai likvidējot TN, jāsastāda TN slēguma bilance, jānosaka mantas 

vērtība un saistību apjomi, jāparedz mantas un saistību nodošana citai pašvaldības 
iestādei. 

 

 

Pielikums Nr.2 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,53.§) 
 

Jēkabpils novada Leimaņu Tautas nama  
NOLIKUMS 

 

 1. Vispārīgie noteikumi 
1 Tautas nams ( turpmāk tekstā TN ) ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis 

ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā atrodas 
pašvaldības pakļautībā. 

2 TN ir pašvaldības izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldību funkciju rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
savā novadā. 

3 TN ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir īstenot pašvaldības funkcijas 
saskaņā  ar LR likumu „Par pašvaldībām”. 

4 TN ir sava  ieņēmumu- izdevumu tāme. 
5 TN pilns nosaukums: Jēkabpils novada Leimaņu Tautas nams. 
6 TN izveido, reorganizē un likvidē pašvaldība. 
7 TN juridiskā adrese: „Kalnaciems”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223. 

 
 2. Tautas nama funkcijas 

8 TN veic šādas funkcijas:  
9 Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar nacionālās programmas 

„Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem 
mērķiem un virzieniem. 

10 Organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista 
tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu 
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māksliniecisko izaugsmi. 
11 Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem. 
12 Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. 
13 Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādu zinību nozarēs 
14 Organizē koncertus, izrādes, izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu 

un  pieejamību novada iedzīvotājiem. 
15 Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
16 Atbalsta tautas un amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo talākizglītību         

un radošo izaugsmi. 
17 Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētām personām un 

institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā. 
18 Izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietējo, reģionālo un valsts mēroga normatīvo 

dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos. 
19 Dokumentē un analizē TN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā 

mēneša un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās 
sadarbības projektus 

20 Atskaitās par TN darbu pašvaldībai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts statistikas 
komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām. 

21 Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām. 

22 Pārvalda TN valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizē tās racionālu 
apsaimniekošanu. 

23 Sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 
24 Pilda novada pašvaldības pasūtījumus. 

 
 3. Tautas nama kompetence un tiesības 

25 TN pildot nolikuma 2. sadaļā noteiktās funkcijas ir tiesības: 
26 Slēgt darījumus, tai skaitā līgumus ieņēmumu- izdevumu tāmes ietvaros, iegūt 

mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, celt prasības un būt par 
atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā. 

27 Likuma noteiktā kārtībā, ievērojot noteiktos pašvaldības mantas atsavināšanas un 
iegādes ierobežojumus, iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savai darbībai 
nepieciešamo mantu un atsavināt, iznomāt un citādi rīkoties ar TN vadījumā esošo 
mantu. 

27.1 Slēgt telpu  nomas līgumus pašvaldības noteiktā kārtībā. 
27.2 Sagatavot, vadīt un organizēt TN funkcijām atbilstošas programmas un projektus. 
27.3 Rīkot izstādes, gadatirgus ,veikt valsts un pašvaldību pasūtījumus, kā arī veikt citas 

darbības nolikuma 2.sadaļā minēto TN funkciju īstenošanai. 
27.4 Saņemt no pārvaldes un pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus. 
27.5 Pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no novada kultūras iestāžu (kultūras namu 

un bibliotēku darbiniekiem ). 
27.8 Saskaņojot ar pagastu pārvaldēm iesaistīt kultūras darbiniekus kopējo novada projektu 

un pasākumu organizēšanā. 
27.9 TN ir tiesības izmantot pārvaldes materiāli tehniskos resursus - telpas, inventāru, 

transportu 
27.10 Novada kopējo pasākumu īstenošanai saskaņojot ar pagastu pārvaldēm ir tiesības bez 

maksas izmantot citu pārvalžu telpas un inventāru. 
 

 4. Tautas nama pārvaldes struktūra 
28 TN darbību vada TN vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldība. 

Darba līgumu ar TN vadītāju slēdz pašvaldības noteiktā kārtībā. 
29 TN vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu un 

šo nolikumu: 
29.1 Vada, organizē un ir atbildīgs par TN darbu, nodrošina TN darbības nepārtrauktu 
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procesu. 
29.2 Nosaka TN darbinieku kompetenci un atbildību. 
29.3 Nodrošina ieņēmumu - izdevumu tāmes izpildi. 
29.4 Iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma 

izpildi un finansu resursu izlietojumu. 
29.5 Izstrādā TN darbības plānu un budžeta projektu. 
29.6 Sniedz priekšlikumus pārvaldes vadītājam par TN amatu sarakstu un atalgojumu. 
29.7 Pieņem darbā un atbrīvo no darba TN darbiniekus pārvaldes noteiktā kārtībā. 
29.8 Nodrošina TN personāla vadību. 
29.9 Ar pilnvarojumu pārstāv TN visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās 

organizācijās, institūcijās attiecībās ar jebkurām juridiskām un fiziskām personām. 
29.10 TN vārdā  slēdz darījumus saskaņā ar šo nolikumu. 
29.11 Rīkojas ar TN finansu līdzekļiem un valdījumā nodoto mantu. 
29.12 Atbild par TN resursu lietderīgu izmantošanu. 
29.13 Atbild par TN darbības tiesiskumu. 
29.14 Sniedz informāciju un priekšlikumus par TN darbības jautājumiem. 
29.15 Pieņem lēmumus, rīkojumus par TN darbības jautājumiem, kuri ir saistoši TN 

darbiniekiem. 
29.16 Veic citas darbības TN funkciju īstenošanai. 

 
 5.Tautas nama darbības uzraudzība 

30 TN darbības uzraudzību veic pašvaldība un pagasta pārvalde tās nolikuma noteiktā 
kārtībā. 

31 TN darbības uzraudzībai pašvaldība veic šādus pasākumus: 
31.1 Saskaņo TN darbības plānus un apstiprina gada budžeta apjomu. 
31.2 Lemj par TN reorganizēšanu un likvidēšanu. 
31.3 Lemj par TN nolikuma grozījumiem un papildinājumiem. 
31.4 Lemj par finansējuma piešķiršanu TN. 
31.5 Pieņem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda vai materiāli stimulē TN vadītāju, 

nosaka viņa amatalgu. 
31.6 Atceļ TN vadītāja prettiesiskus lēmumus. 
31.7 Lemj par pašvaldības mantas nodošanu TN valdījumā. 
31.8 Novērtē TN darbības rezultātus. 
31.9 Lemj par TN sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 

31.10 Pašvaldībai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par 
TN darbību. 
 

 6.Tautas nama manta un finansu līdzekļi 
32 TN mantu un finansu līdzekļus veido: 

32.1 TN valdījumā esošā nošķirtā pašvaldības manta, 
32.2 Pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums, 
32.3 Pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no sniegtajiem maksas (publiskajiem) 

pakalpojumiem, 
32.4 Ieņēmumi no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, 
32.5 Ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, 
32.6 Līdzekļi, kas  iegūti atsavinot TN valdījumā esošo kustamo mantu, 
32.7 Juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi. 
33 Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām TN atbild par tās valdījumā 

nodoto mantu. 
34 TN ir tiesības bez pašvaldības atļaujas: 

34.1 Iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu saskaņā ar ieņēmumu- izdevumu tāmi, 
34.2 Atsavināt TN valdījumā esošo kustamo mantu, ja tā nav nepieciešama TN funkciju         

izpildes nodrošināšanai, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā, 
34.3 Iznomāt fiziskām un juridiskām personām TN valdījumā esošo kustamo mantu un          
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nekustamo īpašumu, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā. 
35 Noslēdzot finansu gadu, TN sagatavo gada pārskatu par TN darbību, rezultātiem un 

budžeta izlietojumu. 
 

 7.Tautas nama atbildība un tās darbības izbeigšana 
36 TN tās darbības laikā ir atbildīga par Ministru kabineta noteikumu, pašvaldība lēmumu, 

citu tai saistošo tiesību aktu un nolikuma ievērošanu. 
 

37 TN reorganizē vai likvidē pašvaldība „Publisko aģentūru likuma” paredzētajos 
gadījumos un noteiktā kārtībā. 

38 Reorganizējot vai likvidējot TN, jāsastāda TN slēguma bilance, jānosaka mantas 
vērtība un saistību apjomi, jāparedz mantas un saistību nodošana citai pašvaldības 
iestādei. 

 

 

54.§ 
Par Jēkabpils novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu 

__________________________________________________________ 
(E.Meņķis J.Subatiņš) 

  
 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komiteju 2009. gada 10.decembra 
lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu 

  
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

  
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Ētikas kodeksu. (pielikumā). 

 

 

Pielikums 
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,54.§) 
   

Jēkabpils novada pašvaldības Ētikas kodekss 
  

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Šis kodekss nosaka profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, kuri jāievēro 

visiem Jēkabpils novada pašvaldības deputātiem un darbiniekiem. 
1.2. Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt deputātu un darbinieku morālo pamatsaistību 

apzināšanos, likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs, veidot ētiskā 
vērtējuma kritērijus, kas palīdzētu apzināties rīcības un seku kopsakaru. 

1.3. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, deputāts un darbinieki rīkojas saskaņā ar 
vispārpieņemtām uzvedības normām. 
 

2. Pašvaldības deputātu un darbinieku ētikas pamatprincipi 
 Pašvaldības deputāti un darbinieki, pildot savus amata pienākumus ievēro šādus 

profesionālās ētikas pamatprincipus.     
2.1. Profesionālā kompetence: 
2.1.1. Savus amata pienākumus deputāti un darbinieki veic izmantojot visas savas zināšanas, 

prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstākos rezultātus. 
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2.1.2. Pašvaldības deputāti un darbinieki ir uzņēmīgi un cenšas sasniegt labākos rezultātus, 
regulāri papildina savas profesionālās zināšanas. 

2.2. Taisnīgums / Godprātīgums    
2.2.1. Deputāti un darbinieki rīkojas taisnīgi pret visām personām, ievērojot personu 

vienlīdzības principu visās jomās, neizrādot labvēlību vai nepamatotas privilēģijas 
kādai no personām. 

2.2.2. Deputātiem un darbiniekiem ir augsta tiesiskā apziņa, viņi rīkojas saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem. 

2.3. Atbildīgums 
2.3.1. Savus darba, amata pienākumus darbinieks veic ar augstu atbildības sajūtu. 
2.3.2. Darbinieks ir atbildīgs par savas darbības profesionalitāti. 
2.3.3. Deputāti godprātīgi ievēro vēlētu personu statusam atbilstošu darbošanos, pienākumu 

veikšanu, pieņem savā darbībā taisnīgus un tiesiski pamatotus lēmumus. 
2.4. Objektivitāte un neatkarība 
2.4.1. Pieņemot jebkuru lēmumu, pašvaldības deputāti un darbinieki ņem vērā tikai objektīvu 

un pārbaudītu informāciju, kas balstās uz dokumentāriem faktiem un pierādījumiem. 
2.4.2. Pašvaldības deputāti un darbinieki ir patstāvīgi un neatkarīgi savu pienākumu izpildē, 

norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes (citu personu, politisku, 
reliģisku vai sociālu grupu interesēm, pakļaušanās tām vai bailēm no kritikas) 

2.4.3. Pieņemot administratīvos lēmumus vadīties pēc likumības principa un ievērot, lai 
lēmums būtu sabiedrības, nevis politisko spēku (sponsoru) interesēs. 

2.5. Informācijas aizsardzība, konfidencialitāte 
2.5.1. Pašvaldības deputāti un darbinieki informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot 

darba vai amata pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot citiem mērķiem 
nekā tiem, kuriem tā iegūta. 

2.5.2. Informāciju nedrīkst izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu 
vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu. 

2.6. Interešu konflikts 
2.6.1. Pieņemot lēmumu deputāti un darbinieki nedrīkst atrasties interešu konfliktā. 
2.6.2. Pašvaldības deputāti un darbinieki nedrīkst pieņemto lēmumu rezultātā gūt personisku 

labumu.  
2.6.3. Nedrīkst savienot darbu vai amatu ar darbu citā iestādē, kuru rezultātā var rasties 

interešu konflikts. 
2.6.4. Nav pieļaujama dāvanu vai citu labumu (honorāru) pieņemšana savādāk kā tas ir 

noteikts likumdošanā.  
2.6.5. Iestādes īpašumu un telpas drīkst izmantot tikai darba pienākumu un ar to saistīto 

uzdevumu pildīšanai. 
2.6.6. Piešķirot komandējumus vai braucot citos oficiālos braucienos neatrasties interešu 

konfliktos.  
 

3. Deputātu un darbinieku uzvedības pamatprincipi 
3.1. Saskarsmē ar apmeklētājiem un citām personām deputāti un darbinieki izturas 

pieklājīgi, ar cieņu, iecietību, godīgu attieksmi, respektējot ikvienas personas 
likumiskās intereses. 

3.2. Deputāti un darbinieki sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo 
palīdzību pienākumu izpildē un ievēro konfidencialitāti attiecībā pret no kolēģiem 
iegūto informāciju. 

3.3. deputāti un darbinieki nav augstprātīgi un autoritāri pret kolēģiem, uzklausa, 
profesionāli izvērtē un ņem vērā citu viedokli. 
 

4. Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšana 
4.1. Sūdzības par šajā kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata domes priekšsēdētājs 

attiecībā uz deputāta ētisku darbību. 
4.2. Sūdzības par šajā kodeksā ietverto normu neievērošanu no darbinieka puses izskata 
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novada pašvaldības izpilddirektors.  
  
 

55. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības 

ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtības apstiprināšanu 
____________________________________________________ 

E.Meņķis 
 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.d.aļas 6.punktu, 15.panta 
2.punktu, LR  
Likuma „Par autoceļiem” 12.panta 3.,7.,8 daļu un LR Ministru kabineta 2008.gada 11.marta 
noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 
līdzekļu izlietošanas kārtība”,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1.Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtību 
(pielikumā) 
2. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. 
 
 

Pielikums  
Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,55.§) 
 

Jēkabpils novada pašvaldības 
ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība  

 
Izdots saskaņā ar LR likuma „Par autoceļiem” 12.panta 3.,7.,8 daļu un 

LR Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 

„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai  

piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”  

 

 1. Vispārīgie noteikumi 
1.1 Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Jēkabpils novada pašvaldības ceļu 

fonda (turpmāk tekstā – Ceļu fonds) līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas 
kārtību. 

1.2 Ceļu fonds ir Jēkabpils novada pašvaldības domes izveidots speciālā budžeta naudas 
līdzekļu fonds, kura ienākumus veido mērķdotācija, kura tiek saņemta atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr. 173 
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 
kārtība” 

 2. Ceļu fonda līdzekļu avoti 
2.1 Fonds veidojas no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

piešķirtajiem līdzekļiem. 
2.2 Ceļa fonda līdzekļi tiek ieskaitīti un uzskaitīti pašvaldības speciālā budžeta kontā. 

 
 3. Ceļu fonda līdzekļu izlietošana 
3.1 Pagasta pārvalde Ceļu fondu izlieto šādiem mērķiem: 

3.1.1 pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai, rekonstrukcijai un 
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būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai; 
3.1.2 pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; 
3.1.3 būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; 
3.1.4 zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus un ielas; 
3.1.5 starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē; 
3.1.6 pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanai; 
3.1.7 sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem; 
3.1.8 pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai; 
3.1.9 gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem; 

3.1.10 pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei  un uzturēšanai. 
3.2. Pašvaldības Ceļu fonda līdzekļus centralizēti izlieto: 

3.2.1 avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības ceļu un 
ielu tīklā; 

3.2.2 ceļazīmju atjaunošanai un jaunu uzstādīšanai. 
 

 4. Ceļu fonda līdzekļu pārvalde 
4.1 Ceļu fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Jēkabpils novada dome. 
4.2 Saskaņā ar apstiprināto novada domes budžeta plānu kārtējam gadam, tiek 

apstiprinātas Ceļu fonda līdzekļu izlietojuma tāmes katrai novada pagasta pārvaldei. 
 

 5. Ceļu fonda līdzekļu sadales, plānošanas un izlietošanas uzskaites kārtība 
5.1 Mērķdotācijas 30% izlieto centralizēti: 

5.1.1 t.sk. ceļa zīmju, tiltu uzturēšana un periodiskās uzturēšanas programma; 
5.1.2         Neparedzēti gadījumi. 

5.2 Mērķdotācijas 70% starp novada pagasta pārvaldēm sadala šādi: 
5.2.1 Proporcionāli attiecīgās pagasta pārvaldes teritorijā reģistrēto ielu brauktuvju un tiltu 

(satiksmes pārvadu) laukumam, kas reizināti ar koeficientu (k) 
Pagasta ielu brauktuvju laukums, k=1; 
Tiltu (satiksmes pārvadu) laukums, k= 10; 

5.2.2 Proporcionāli pagasta pārvaldes teritorijā reģistrēto ceļu garumam, kas reizināts ar 
šādiem koeficientiem (k) 
Reģistrētie ceļi ar melno segumu, k=3; 
Pārējie reģistrētie ceļi , k=1; 

5.3 Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa koordinē mērķdotācijas 
Jēkabpils novada ceļiem un ielām prognozēto ieņēmumu izlietojuma plānošanu, kā arī 
veic ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu 
saskaņā ar LR likumu „Par grāmatvedību”, LR likumu „Par budžeta un finanšu 
vadību” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Veic 
maksājumu uzskaiti, saskaņā ar valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī 
nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli; 

5.4 Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa kopā ar pagastu 
pārvaldēm nodarbojas ar ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu plānošanu un 
administrēšanu. Tās kompetencē ietilpst darbu administrēšana attiecībā uz ielu un ceļu 
(sarkano līniju robežās) un aprīkojuma, kas izvietots šajās robežās, labiekārtošanu un 
uzturēšanu, mākslīgajām būvēm (tiltiem, ceļu pārvadiem), autobusu pieturām. 

5.5 Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa kopā ar pagastu 
pārvaldēm iesniedz priekšlikumus pašvaldības kapitālās celtniecības un kapitālā 
remonta darbu programmu (Ceļu fonda programma) attīstības programmu izstrādei. 

5.6 Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa kopā ar pagastu 
pārvaldēm piedalās budžeta projekta sastādīšanā un nodrošina iepirkumu 
sagatavošanu, cenu aptauju organizēšanu, veic darba uzdevumu un tehnisko 
specifikāciju sagatavošanu, kontrolē pašvaldības iepirkumu noslēgto līgumu izpildes 
un līgumsaistību garantijas, izpildīto darbu pieņemšanu, kā arī no Ceļu fonda budžetā 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kontroli. 
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6 Līgumu slēgšanu un darbu pieņemšanu pagasta pārvaldei apstiprinātās Ceļu fonda 
līdzekļu izlietojuma tāmes ietvaros nodrošina pagasta pārvaldes vadītājs.  
 

7 Līgumu slēgšanu un darbu pieņemšanu par pašvaldības Ceļu fonda līdzekļu 
centralizētu izlietošanu organizē Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļa un paraksta novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

56.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi saistošajos noteikumos  
Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 
E. Meņķis 

 
2009. gada 9. jūlijā Jēkabpils novada dome apstiprināja Jēkabpils novada pašvaldības 

saistošos noteikumus Nr. 1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”. 
Sakarā ar notikušām izmaiņām Jēkabpils novada pašvaldībā, nepieciešams veikt 

grozījumus saistošajos noteikumos, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas norādījumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils 
novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā). 
2. Uzdot Lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā 
un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.  
 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 17.12.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.10.,56.§) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 22 

„Grozījumi saistošajos noteikumos 
 Nr. 1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”” 

 
Izdoti saskaņā ar 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu, 

24. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 5.8. punktu jaunā redakcijā: 

„5.8. „Jēkabpils novada pašvaldība” (turpmāk – pašvaldības administrācija)”. 

2. Izslēgt 5.15.,5.35., 5.36., 5.37., 5.38, 5.39., 5.40., 5.41., 5.42. punktu. 
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3. Izslēgt 5.43., 5.44., 5.45., 5.46., 5.47., 5.48., 5.49. punktu. 

4. Papildināt nolikumu ar 5.50. punktu šādā redakcijā: 

„5.50. Jēkabpils novada bāriņtiesa.” 

5. Papildināt nolikumu ar 5.51. punktu šādā redakcijā: 

„5.51. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa.” 

6. Papildināt nolikumu ar 5.52. punktu šādā redakcijā: 

„5.52. Sociālais dienests.” 

7. Izslēgt 6.5. punktu. 

8. Papildināt nolikumu ar 6.6. punktu šādā redakcijā: 

„6.6. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde”. 

9. Izteikt 6. punkta trešo daļu jaunā redakcijā: 

„Pašvaldības funkcija – nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 
tiesiskumu – deleģēta Krustpils novada pašvaldības Krustpils novada Būvvaldei.” 

10. Izslēgt 6. punkta ceturto daļu. 

11. Izslēgt 7. punktu. 

12. Izteikt 8.1. punktu šādā redakcijā: 

„8.1. likvidējamā SIA „Eglainīte” (reģistrācijas Nr.45403006970, juridiskā adrese „Kastaņi”-2, Dunavas 
pagasts, Jēkabpils novads)” 

13. Papildināt nolikumu ar 11.1.4. punktu šādā redakcijā: 

„11.1.4. izsoles komisiju”. 

14. Izslēgt 33. punkta pirmo teikumu. 

15. Izteikt 63. punkta trešo teikumu šādā redakcijā: 

„Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts 
valodā”. 

16. Aizstāt 82. panta otrajā daļā vārdu „trijos” ar vārdu „divos”. 

17. Saistošo noteikumu 3., 5., 8., 9., 10., 11. punkts stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī 
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57. § 

Par 19.01.2009. noslēgtā Nomas līguma  pagarināšanu 
(SIA „Krustpils” , Reģ.Nr.45403000253) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 
 2009.gada 7.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Krustpils” 
iesniegums Nr.216, kurā lūdz atļaut turpināt iznomātajā zemes gabalā topogrāfiskā plāna 
izstrādi un pārējos noformēšanas darbus, kā tika paredzēts Nomas līgumā Nr.8, par zemes 
vienības daļas un zemes gabala Jēkabpils novada Leimaņu pagastā „Dzelzīši” nomu, kas 
parakstīts 2009.gada 19.janvārī. 
 Uzņēmuma finansiālo grūtību dēļ lūdz atlikt avansa maksājumu par iegūtajiem 
derīgajiem izrakteņiem (LVL _____________) uz 2010. gada I ceturksni pēc avansa 
maksājuma saņemšanas no pasūtītāja AS „Latvijas valsts mežiem” . Nomas maksa LVL 
______ par vienu hektāru tiek maksāta. 
 LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību 
kustamo un nekustamo mantu”, LR likuma „Par zemes dzīlēm” 3.pants nosaka, ka „Zemes 
īpašnieks var rīkoties ar zemes dzīlēm, ciktāl šis likums un citi normatīvie akti neierobežo viņa 
tiesības”.  
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
3.punktu un LR likuma „Par zemes dzīlēm” 3.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 1. Atlikt Nomas līgumā Nr.8 avansa maksājuma LVL ___________________ + PVN 
par iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem samaksu uz 2010. gada I ceturksni.  
 2. Atļaut turpināt iznomātajā zemes gabalā topogrāfiskā plāna izstrādi un pārējos 
noformēšanas darbus.  
 3. Pilnvarot Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos atbilstoši 
pieņemtajam lēmumam. 
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļa, juriskonsulte I. Tumanova. 
 
 

58. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 

(„Brimaņi” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820120013) 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 
 

 Rubenes pagasta pārvalde ir saņēmusi Olgas Orlovskas 2009.gada 2.novembra 
iesniegumu (reģ. Nr. 3-12/58) ar lūgumu par nekustamā īpašuma „Brimaņi” nodokļa 
atvieglojumu, kā politiski represētai personai. 

LR Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otrajai daļa nosaka, ka 
„Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē 
ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā 
īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā”. 
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Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, konstatēts, ka šajā gadījumā Jēkabpils 
novada domei nepastāv tiesisks pamats nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piemērošanai, jo personas īpašumā nekustamais īpašums ir no 2008. gada, kas ir mazāk par 
pieciem gadiem. 
       Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 4. punktu, LR 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 
55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
       
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikt nekustamā īpašuma „Brimaņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, nodokļu 
maksātājam Olgai Orlovskai atvieglojuma noteikšanu nekustamā īpašuma nodoklim. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 
 

59. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 

(„Brimaņi” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820120013) 
________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 
 

   Rubenes pagasta pārvalde ir saņēmusi Vladimira Blūzmana 2009.gada 2.novembra 
iesniegumu (reģ. Nr. 3-12/57) ar lūgumu par nekustamā īpašuma „Brimaņi” nodokļa 
atvieglojumu, kā politiski represētai personai. 

LR Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otrajai daļa nosaka, ka 
„Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē 
ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā 
īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā”. 

Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, konstatēts, ka šajā gadījumā Jēkabpils 
novada domei nepastāv tiesisks pamats nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piemērošanai, jo personas īpašumā nekustamais īpašums ir no 2008. gada, kas ir mazāk par 
pieciem gadiem. 
       Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 4. punktu, 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otro daļu, Administratīvā procesa 
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 
  
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikt nekustamā īpašuma „Brimaņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, nodokļu 
maksātājam Vladimiram Blūzmanam atvieglojuma noteikšanu nekustamā īpašuma nodoklim. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
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60. § 
Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5221, 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības Jēkabpils novada pašvaldībai 
___________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

2009.gada 28.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Valsts meža dienesta Sēlijas 
virsmežniecības iesniegums Nr.1-19/633, kurā piedāvā Jēkabpils novada pašvaldībai pārņemt 
savā bilancē mežniecības ēku.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir autonoma 
funkcija rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). Likuma „Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likums” 42.panta 1.punkts nosaka „Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez 
atlīdzības pašvaldību īpašumā” un 43.pants nosaka, ka likuma 42.pantā minētajos gadījumos 
lēmumu par valsts mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem Ministru kabinets.  

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums „Liepas”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads,  nepieciešams Jēkabpils novada muzeja vajadzībām un bibliotēkas izvietošanai, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Lūgt LR Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā 

nekustamo īpašumu „Liepas”, Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5221, kas 
reģistrēts Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.5698 005 0117, Zasas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0030 7201, kas sastāv no: 

1.1. Zemes gabala 0.3917 ha ar kadastra apzīmējumu 5698 005 0117; 
1.2. Zemes gabala 0.098 ha ar kadastra apzīmējumu 5698 005 0144; 
1.3. Administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 5698 005 0117 001), kas atrodas uz zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 5698 005 0117; 
1.4. Trīs (3) nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējums 5698 005 0144 001; 5698 005 

0144 002; 5698 005 0144 003), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
5698 005 0144. 

 
 

61. § 
Par pilnvarojumu meža cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanai (Ābeļu pagasts) 

______________________________________________________ 
A.Vanags 

 
2009. gada 12. novembrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Ābeļu pagasta 

meža cirsmu pārdošanu izsolē”, ar kuru nolēma rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo cirsmām: „Kalnišķi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 
kadastra Nr. 56480090030, kvartāls Nr. 1, 1. nogabals, izcērtamā platība - 1,4 ha, valdošā koku 
suga - apse (cirtes veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 
532 m3; „Silastrazdi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480050073, kvartāls 
Nr. 1, 2. nogabals, izcērtamā platība - 1,9 ha platībā, valdošā koku suga - baltalksnis (cirtes 
veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 446,5 m3, nosakot 
sākumcenu LVL 9000,00. 
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 Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 11. panta otro 
daļu, 13. pantu, 2009. gada 20. novembrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts 
sludinājums par izsoli. 

 Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2009.gada 9. decembrim. Noteiktā termiņā 
izsolei pieteicās un savus cenu piedāvājumus (piedāvājumu atvēršanas diena – izsoles diena 
2009. gada 10. decembris plkst. 13.00) iesniedza: 

1. SIA „LATSIN” – piedāvātā cena Ls _________; 
2. IA „Zemzarīši AB” – piedāvātā cena Ls _________________. 

 Objekta nosolītājs ir noteikts – SIA „LATSIN”, reģistrācijas Nr. 50003121261 ar 
visaugstāko nosolīto cenu – Ls ______________________.  SIA „LATSIN” valdes loceklis (ar 
tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi) Jānis Zvaigzne ar savu parakstu apliecināja 
10.12.2009. Izsoles protokolā Nr. 1 norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

Atbilstoši objekta Izsoles noteikumiem SIA „LATSIN” nosolītā cena jāsamaksā divu 
nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas, t.i., līdz 2009. gada 28. decembrim. 

No Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34. panta otrā daļas noteikumiem 
izriet, ka Jēkabpils novada domei ir pienākums apstiprināt izsoles rezultātus 7 dienu laikā pēc 
nosolītās cenas samaksas, t.i., ne vēlāk kā līdz 2010. gada 4. janvārim. Sakarā ar to, ka minētā 
noteikuma izpilde nav iespējama, jo minētajā laika posmā nav paredzēta domes sēde, 
nepieciešams pilnvarot Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju domes vārdā apstiprināt izsoles 
rezultātus pēc pilnas nosolītās summas saņemšanas, ievērojot iepriekš minētās likuma normas 
noteikumus. 

 Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 36. panta pirmā daļa paredz, ka 
pirkuma līgums noslēdzams 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, objekta izsoles noteikumu (apstiprināti Jēkabpils novada 
domes 12.11.2009. sēdē, prot. Nr.9) nosacījumus, un pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 41. panta pirmās daļas 4. punktu, Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 16. panta pirmo daļu, 17. pantu, 34. panta otro daļu, 
36. panta pirmo daļu. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Pilnvarot Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi apstiprināt Ābeļu pagasta 
meža cirsmām: „Kalnišķi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480090030, 
kvartāls  Nr. 1, 1. nogabals, izcērtamā platība - 1,4 ha, un  „Silastrazdi”,   Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480050073, kvartāls Nr. 1, 2. nogabals, izcērtamā platība - 
1,9 ha platībā izsoles rezultātus pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas. 
2. Pilnvarot Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Kalniņu noslēgt meža 
cirsmu pirkuma (izstrādes) līgumu pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļai. 
 

62. § 
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

līdzfinansēto projektu „Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas 
vienkāršotā rekonstrukcija” 

____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 
2.punktu,4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu,  
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 1.Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu 
„Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija”  par 
kopējo summu LVL _________________. 
 2. Projekta ietvaros veikt sporta zāles un tradīciju zāles remontu, divu sanitāro mezglu 
remontu, teritorijas labiekārtošanu. 
 3. Projekta „Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā  
rekonstrukcija” realizēšanas priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
par summu LVL _______________________uz 20 (divdesmit) gadiem ar pamatsummas 
atlikto maksājumu uz vienu gadu.    
 
 

63. § 
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansēto projektu „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” 

____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 
2.punktu,4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 1.Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu 
„Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” par kopējo summu LVL _______________. 
 2. Projekta ietvaros plānots veikt sporta laukuma rekonstrukciju.  
 3. Projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” realizēšanas 
priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 
______________ uz 20 gadiem (divdesmit) gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu uz 
vienu gadu.    
 
 

 
64. § 

Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansēto projektu „Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve” 

____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 
2.punktu,4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
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Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 1.Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Ābeļu 
pagasta sporta zāles jaunbūve” par kopējo summu LVL _______________. 
 2. Projekta ietvaros plānots turpināt sporta zāles būvniecības darbus.  
 3. Projekta „Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve” realizēšanas priekšfinansējuma 
nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL ________________ uz 20 
gadiem (divdesmit) gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu.    
 
 

65. § 
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansēto projektu „Dignājas pagasta Darbnīcu ielas un nobrauktuves 

rekonstrukcija” 
____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 
 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 
2.punktu,4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 1.Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu 
„Dignājas pagasta Darbnīcu ielas un nobrauktuves rekonstrukcija” par kopējo summu LVL 
_____________. 
 2. Projekta ietvaros plānots veikt Darbnīcu ielas un nobrauktuves asfalta seguma 
atjaunošanu. 
 3. Projekta „Dignājas pagasta Darbnīcu ielas un nobrauktuves rekonstrukcija” 
realizēšanas priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 
_____________uz 20 (divdesmit) gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu.    
 
 

66. § 
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

līdzfinansēto projektu „Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija” 
____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 
 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 
2.punktu,4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
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 1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Leimaņu 
tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija” par kopējo summu LVL ______________. 
 2. Projekta ietvaros veikt tautas nama piebūves būvniecību, teritorijas labiekārtošanu. 
 3. Projekta „Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija” realizēšanas 
priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 
_____________ uz 20 (divdesmit) gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu.    
 
 

67. § 
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

līdzfinansēto projektu „Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota 
rekonstrukcija” 

____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 
2.punktu,4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 1.Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Zasas 
pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota rekonstrukcija” 
 par kopējo summu LVL __________________. 
 2. Projekta ietvaros veikt sporta laukuma remontu un teritorijas labiekārtošanu. 
 3. Projekta „Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota rekonstrukcija” 
 realizēšanas priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 
___________________uz 20 gadiem (divdesmit) gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu 
uz vienu gadu.    
 

68. § 
Par likvidējamās SIA „Eglainīte” saistību un tiesību pārņemšanu   

____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags 

 
2009. gada 20. augustā Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu „Par SIA „Eglainīte” 

(Dunavas pagasts) darbību” (20.08.2009. sēdes protokols Nr. 5, 31.§), ar kuru nolēma izbeigt 
SIA „Eglainīte”, reģistrācijas Nr. 45403006970, juridiskā adrese „Kastaņi”-2, Dunavas 
pagasts, Jēkabpils novads, darbību, uzsākt likvidācijas procesu ar 2009. gada 1. septembri un 
likvidatora iecelšanu. 

Likvidējamās SIA „Eglainīte” likvidatore Aina Rimša iesniedza debitoru un kreditoru 
sarakstu uz 01.12.2009., saskaņā ar kuru: 

1) debitoru parādi sastāda Ls __________; 
2) kreditoru prasījumi sastāda Ls ____________. 
2009. gada 14. decembrī tika sasaukta kreditoru sapulce, lai risinātu jautājumu par 

kreditoru prasījumu segšanas iespējām un saistību pāreju Jēkabpils novada Dunavas pagasta 
pārvaldei. Kreditori piekrita saistību pārejai Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldei. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 8.punktu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 99.2 , 103.panta pirmo daļu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars 
Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Noteikt Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldi par SIA „Eglainīte”, reģistrācijas 

Nr. 45403006970, tiesību, saistību un īpašuma (mantas) pārņēmēju. 
2. Uzdot SIA „Eglainīte” likvidatoram Ainai Rimšai nodot SIA „Eglainīte” tiesības (t.sk., 

debitoru parādus, saistības un īpašumu (mantu) Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldei un 
Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Baltaruņķim - pieņemt SIA 
„Eglainīte” tiesības (t.sk., debitoru parādus, saistības un īpašumu (mantu) līdz 2009.gada 
30.decembrim, sastādot pieņemšanas nodošanas aktu. Pieņemšanā – nodošanā pieaicināt 
Dunavas pagasta pārvaldes grāmatvedi. 

3. Uzdot juriskonsultei I. Tumanovai sagatavot nepieciešamo līgumu projektus par 
kreditoru saistību pāreju un debitoru parādu pārņemšanu Dunavas pagasta pārvaldei. 

4. Uzdot Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Baltaruņķim 
noslēgt ar kreditoriem līgumus par saistību pārņemšanu. 

5. Uzdot SIA „Eglainīte” likvidatoram Ainai Rimšai pēc tiesību, saistību un īpašuma 
(mantas) nodošanas Dunavas pagasta pārvaldei sastādīt likvidācijas slēguma finanšu pārskatu 
un iesniegt to apstiprināšanai Jēkabpils novada domei. 

 
 
 

69. § 
Par izsoles komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu  

____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis 

 
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10., 21.punktu, 

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmund Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 
Svarāne); PRET – nav; ATTURAS – 2 balsis (Intra Kurme, Aivars Vanags), Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Izveidot  pastāvīgu Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā.  
2. Ievēlēt izsoles komisijas sastāvā: Dzidru Nartišu, Aivaru Vanagu, Intru Kurmi, Rasmu 
Mazulāni un Birutu Vaivodi. 

 
 
Informācija:  

 
Informācija:  
1. Par gatavošanos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
2. Par Latvijas Sporta veterānu savienības valdes aicinājums Latvijas pašvaldībām. 
3. Par savstarpējiem norēķiniem ar sociālās aprūpes iestādēm un rajona padomes funkciju 

pārņemšanu. 
 

• Par gatavošanos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
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 Apkopota informācija par svētku dalībnieku skaitu no novada skolām. 
 Informācija pieņemta zināšanai. 

 
• Par Latvijas Sporta veterānu savienības valdes aicinājums Latvijas pašvaldībām  
 Saņemts Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības aicinājums Latvijas pašvaldībām 
par dalības ņemšanu pašvaldību veterānu 2010.gada sporta spēlēs. 

Informācija pieņemta zināšanai. 
 

• Par savstarpējiem norēķiniem ar sociālās aprūpes iestādēm un rajona padomes funkciju 
pārņemšanu. 

Deputātus iepazīstināja ar sagatavoto vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai par izveidojušos situāciju Jēkabpils rajona pansionātā un bāreņu namā „Līkumi”, jo  
izveidojušies lieli savstarpējo norēķinu parādi. 

Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 

Sēde slēgta plkst.14.30 

 

 

Sēdi vadīja  E.Meņķis 
   
 
Protokolēja 

 A.Boluža 

 

 


