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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 
2010.gada 18.februārī                               Nr.2 
 
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, Anda Svarāne, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags 
 
Nepiedalās - Ināra Blumberga, Aija Raginska, Ilgvars Prodišķis– attaisnotu iemeslu dēļ. 
 
Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, 
Juris Krūmiņš, Airīte Liepiņa, Antons Tropiks; 
administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Dz.Nartiša, Gunta Dimitrijeva, Inese Tumanova, 
Biruta Vaivode, Ieva Jātniece, Elga Ūbele, Ritma Rubina, Rasma Mazulāne, laikraksta „Brīvā 
Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa, Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra 
direktore Judīte Grugule  
      
Darba kārtība: 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

 
1. Par grozījumiem Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstā par valsts 

vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai. 
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Par Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras nama ēkas 

vienkāršotā rekonstrukcija” Līguma nr.09-05-L32100-000183 priekšfinansēšanai 
3. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sporta laukuma rekonstrukcija un brīvdabas estrādes 

būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā” (Līguma nr.08-05-L32100-000035) 
priekšfinansēšanai 
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4. Par Izglītības un kultūras pārvaldes finansista-ekonomista amatu 
5. Par Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāle finansēšanas kārtību un profesionālās ievirzes 

izglītības finansēšanas kārtību 
6. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 
7. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Aldaunes 3-15, Ābeļu pagasts) 
8. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Aldaunes 1A-5, Ābeļu pagasts) 
9. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Aldaunes 2-31, Ābeļu pagasts) 
10. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras 

uzlabošanai Dunavas pagastā  
11. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras 

uzlabošanai Rubenes pagastā  
12. Par Leimaņu pagasta meža cirsmu „Ezermalas” un „Lakstīgalas” pārdošanu izsolē 

(„Lakstīgalas” kadastra Nr. 5674-003-0073, Leimaņu pagasts) („Ezermalas” kadastra Nr. 
5674-004-0174, Leimaņu pagasts) 

13. Par īres tiesību izbeigšanu (Elviss Deksnis, „Mētras”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
14. Par īres tiesību izbeigšanu (Ojārs Bratkus, „Kadiķi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
15. Par īres tiesību piešķiršanu (Ilva Kurpniece, „Kalnagrāvlejas”, Kalna pagasts, Jēkabpils 

novads) 
16. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Medņi”, Dignājas pagasts., kadastra Nr. 5652 

003 0068) 
17. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jāzepi”, Ābeļu pagasts, kadastra 

Nr.56480060144) 
18. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Cīruļi” , Kalna pagasts, kadastra Nr.5666-005-

0035, 5666-005-0036, 5666-005-0068) 
19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Āboli” , Dunavas pagasts, kadastra Nr.5654-

005-0078 un Nr.5654-005-0062) 
20. Par zemes ierīcības projekta „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, apstiprināšanu un nosaukuma 

„Auziņi” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 
21. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Pērles”, Rubenes pagasts, 

kadastra Nr.56820080185) 
22. Par iesnieguma izskatīšanu par zemes vienību atsavināšanu („Dālderi” Rubenes pagasts 

Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820080131) 
23. Par zemes vienību platību precizēšanu 
24. Par pilnvarojumu telpu nomas līguma slēgšanai pašvaldības administrācijas vajadzībām  
25. Par konkursa „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2010” organizēšanu 
26. Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski  medicīniskās komisijas izveidošanu 
27. Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 
28. Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta reģistrēšanu 
29. Par Jēkabpils novada pašvaldības Ģerboņa skices izstrādi 
30. Jēkabpils rajona pašvaldības aģentūras „Jēkabpils rajona pansionāts” kā kopīgas iestādes 

ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Krustpils novadu veidošanu  
31. Jēkabpils TITC kā kopīgas iestādes ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Krustpils novadu 

veidošanu. 
32. Par personu deleģēšanu darbam civilās aizsardzības apvienotajā komisijā 
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INFORMĀCIJA 
 
Par I.Blumbergas iesniegumu. 
 

1.§ 
Par grozījumiem Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstā par valsts 

vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai 
________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, LR Ministru kabineta 20.10.2009. 
noteikumiem Nr.1218 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizējo dotāciju novadu pašvaldību 
infrastruktūras attīstībai”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 
13.punktu: 
1. Saņemts Dignājas pagasta pārvaldes 03.02.2010. vēstule nr. 120/3-2 par izmaiņu veikšanu 

valsts vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai projektu un finansējuma 
izlietošanas precizēšanā sekojošiem objektiem: 
1.1. Projektam „Dignājas pagasta administratīvās ēkas renovācija finansējumu 

samazināt par LVL 118 (viens simts astoņpadsmit lati); 
1.2. Projektam „Dignājas pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija un 

labiekārtošana” finansējumu samazināt par LVL 765.71 (septiņi simti sešdesmit pieci 
lati 71 santīms); 

1.3. Projektam „Tehniskā projekta izstrādāšana un līdzfinansējums ERAF projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā” finansējumu samazināt 
par LVL 1089 (viens tūkstotis astoņdesmit deviņi lati); 

2. Projektam „Dignājas pagasta estrādes rekonstrukcijas dokumentu sagatavošana” precizēt 
nosaukumu uz „Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija” un 
palielināt finansējumu par LVL 1972.71 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit divi lati 
71 santīms). 

 
3. Saņemts Zasas pagasta pārvaldes 08.02.2010. vēstule nr.1-9/23 par izmaiņu veikšanu 

valsts vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai projektu un finansējuma 
izlietošanas precizēšanā sekojošiem objektiem: 
3.1. Projektam „Zasas kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 

finansējumu palielināt par LVL 2236.37 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši lati 37 
santīmi) 

3.2. Projektam „Zasas vidusskolas renovācija, tai skaitā iebūvējamas zobārstniecības 
kabineta iekārtas iegāde un uzstādīšana” finansējumu samazināt par LVL 394.07 (trīs 
simti deviņdesmit četri lati 07 santīmi) 

3.3. Projektam „Izstrādāt tehnisko dokumentāciju Jēkabpils novada dienas aprūpes un 
krīzes centra izveide” finansējumu samazināt par LVL 407.10 ( četri simti septiņi lati 10 
santīmi) 

3.4. Projektam „Zasas vidusskolas sporta laukuma un atpūtas zonas labiekārtošanas 
vienkāršotā rekonstrukcija” (tehniskās dokumentācijas sagatavošana) finansējumu 
samazināt par LVL 1435.20 ( viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci lati 20 santīmi). 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt grozījumus Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstā par valsts 
vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai: 
 
 
Nr
.p.
k 

Pašvaldība Objekta 
nosaukums 

Valsts 
budžeta 
finansējum

a 
pieprasīju
ms LVL 

Kopā 
pašvaldī
bā LVL 

Atbilst 
likumā 
„Par 
pašvaldībā
m” 
noteiktajai 
funkcijai 

Objekta 
adrese 

1 Dignājas 
pagasts 

     

  Tehniskā projekta 
izstrādāšana un 
līdzfinansējums 
ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Dignājas 
pagasta Vandānu 
ciemā” 

18 095,00  15.pants 
1.punkts 

Jēkabpils 
novads 
Dignājas 
pagasts 
Vandānu 
ciems 

  Dignājas 
pamatskolas sporta 
laukuma 
rekonstrukcija un 
labiekārtošana(proje
kta līdzfinansējums 
un 
priekšfinansējums) 

42 793.28  15.pants 
4.punkts 

Jēkabpils 
novads 
Dignājas 
pagasts 
Dignājas 
pamatskol
a 

  Dignājas pagasta 
administratīvās ēkas 
renovācija (jumta, 
logu, durvju 
nomaiņa, apkures 
sistēmas nomaiņa) 

12 280.79  Novada 
autonomo 
funkciju 
veikšana 

Jēkabpils 
novads 
Dignājas 
pagasts 
„Kamenes
” 

  Dignājas pagasta 
estrādes 
rekonstrukcijas 
dokumentu 
sagatavošana 

4 538.91  15.pants 
2.punkts 

Jēkabpils 
novads 
Dignājas 
pagasts 
Dignājas 
pamatskol
a 
 

2. Zasas 
pagasts 
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  Izstrādāt tehnisko 

dokumentāciju 
Jēkabpils novada 
dienas aprūpes un 
krīzes centra 
izveidei  
 

592.90  15.pants  
4.punkts 

Jēkabpils 
novads, 
Zasas 
pagasts 
Zasas 
vidusskola 
 

  Zasas kultūras nama 
ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana. 

75 023.70 
 
 

 15.pants 
5.punkts 

Jēkabpils 
novads 
Zasas 
pagasts   
Zasas 
ciems 
 

  Zasas vidusskolas 
renovācija, tai skaitā 
iebūvējamas 
zobārstniecības 
kabineta iekārtas 
iegāde un 
uzstādīšana 

10 112.93  15.pants 
4.punkts 

Jēkabpils 
novads, 
Zasas 
pagasts, 
Zasas 
vidusskola 

  Zasas vidusskolas 
sporta laukuma un 
atpūtas zonas 
labiekārtošanas 
vienkāršotā 
rekonstrukcija” 
(tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana) 

1064.80  15.pants 
4.punkts 

Jēkabpils 
novads 
Zasas 
pagasts   
Zasas 
ciems 
 

 
 
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Dignājas, Zasas pagastu pārvaldēm, RAPLM 

 
 

2.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Par Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras nama 
ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” Līguma nr.09-05-L32100-000183 priekšfinansēšanai  

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis  

 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, LR likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 26.panta 1.daļu 
 Saņemta Zasas pagasta pārvaldes 08.02.2010. vēstule nr.1-9/22 par kredīta ņemšanu. 
 Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzfinansējuma saņemšanai  
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Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta pieteikums „Jēkabpils rajona 
Zasas pagasta kultūras nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” (Līguma nr.09-05-L32100-
000183) 
  
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 35 000 (trīsdesmit pieci tūkstoši lati) vai 

ekvivalentu citā valūtā uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas atmaksu uz vienu gadu 
Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes projekta „Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras 
nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” (Līguma nr.09-05-L32100-000183) finansēšanai. 

2. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada 
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Zasas pagasta pārvaldei, Finanšu ministrijai 

 
 

3.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sporta laukuma rekonstrukcija un brīvdabas estrādes 

būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā” (Līguma nr.08-05-L32100-000035) 
priekšfinansēšanai 

______________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, LR likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 26.panta 1.daļu 
 Saņemta Ābeļu pagasta pārvaldes 08.02.2010. vēstule nr.3-12/21 
 Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzfinansējuma saņemšanai 
Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta pieteikums „Sporta laukuma 
rekonstrukcija un brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā” (Līguma 
nr.08-05-L32100-000035)  
  
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 148 000 (Viens simts četrdesmit astoņi 

tūkstoši lati) vai ekvivalentu EUR valūtā uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas atmaksu uz 
vienu gadu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes projekta „Sporta laukuma 
rekonstrukcija un brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā” (Līguma 
nr.08-05-L32100-000035) priekšfinansēšanai. 

2. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada 
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Ābeļu pagasta pārvaldei, Finanšu ministrijai 
 
 

4.§ 
Par Izglītības un kultūras pārvaldes finansista-ekonomista amatu 

_______________________________________________________________ 
E.Meņķis, E.Ūbele 

 
 Jēkabpils novada pašvaldība saņēmusi Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes 
09.02.2010. iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par finansista-ekonomista amata 0,47 
slodzi.  

Finansista–ekonomista darba pienākumi: 
1. Informācijas apkopošana un iesniegšana LR Izglītības un zinātnes ministrijā par skolēnu 

skaitu uz 1. septembri, un visa cita papildus informācija par skolēnu skaitu, ja tiek mainīts 
vai precizēts finansējums, uz 5.septembri par skolēnu skaitu novadu griezumā (titulsaraksti) 
un informāciju par pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaitu. 

2. Informācijas apkopošana un iesniegšana par klašu piepildījumu un komplektu skaitu 
izglītības iestādēs. 

3. Statistikas atskaišu (VS pārskatu) apkopošana un iesniegšana LR Izglītības un zinātnes 
ministrijā par katru izglītības iestādi, septembrī – par vispārizglītojošajām skolām, oktobrī 
par interešu izglītības iestādēm.  

4. Nepieciešamā finansējuma aprēķināšana katrai izglītības iestādei (vispārizglītojošās skolas, 
internātskolas, bērnu jauniešu centri, pirmsskolas izglītības iestādes), tā saskaņošana ar LR 
Izglītības un zinātnes ministriju, precizēšana.  

5. Izglītības iestāžu konsultēšana par tarifikāciju sastādīšanu, to atbilstību VISS prasībām, 
amata vienību noteikšana aprēķinātā finansējuma robežās. 

6. Tarifikācijas kopsavilkuma sagatavošana LR Izglītības un zinātnes ministrijai novadu 
griezumā pēc darba stāžiem. 

7.  Pārskatu sagatavošana un iesniegšana LR Izglītības un zinātnes ministrijai uz 31.augustu un 
31.decembri.  

8. Mēneša pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu iesniegšana. 
9. Finanšu plāna koriģēšana un saskaņošana ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finanšu 

departamentu. 
10. Dažādu finanšu aprēķinu veikšana pie jauna budžeta veidošanas, jo īpaši, ja mainās 

finansēšanas principi, piemēram, „Nauda seko skolēnam”. 
11. Tāmju sastādīšana starpnovadu izglītības un kultūras pasākumiem. 
 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (Gints Audzītis), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 
 1. Ar 2010.gada 1.martu līdz 2010.gada beigām slēgt līgumu par Izglītības un kultūras 
pārvaldes finansista-ekonomista amatu ar 0,47 slodzes un atalgojumu Ls 225,60.  
 2. Finansējumu nodrošina no novadu pašvaldībām, slēdzot papildus vienošanos pie 
noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem. 
 3. Minētos grozījumus tāmēs iekļaut pašvaldības budžeta grozījumos. 

 
Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa  
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Izsūtīt: Izglītības un kultūras pārvaldei 

 
5.§ 

Par Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāle finansēšanas kārtību  
un profesionālās ievirzes izglītības finansēšanas kārtību 

___________________________________________________________________ 
E.Meņķis, J.Subatiņš 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 7. pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt grozījumus tāmē:  
1. Novada administrācijai samazināt ieņēmumus no novada domes par LVL 2050 un samazināt 

izdevumus novada administrācijas tāmē 01.830.- Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību 
budžeta pašvaldībām koda 7200 LVL 2050. 

2. Zasas pagasta pārvaldei palielināt ieņēmumus no novada domes par LVL 2050. Palielināt 
izdevumu tāmi 09.510- Interešu un profesionālās ievirzes izglītība par LVL 2050, sadalot pa 
kodiem - kodā 2310 LVL 1350, kodā 2320 LVL 610, kodā 2350 LVL 90. 

3. Minētos grozījumus tāmēs iekļaut pašvaldības budžeta grozījumos.  
  
 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa  

Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei 

 

 

6.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11  
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu 

________________________________________________________ 
U.Auzāns, R.Rubina 

 
 
 Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un 
ceturto daļu un 10.panta trešo daļu,33.pantu un 36 panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu,, Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” (pielikumā). 
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2. Uzdot Lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā 
un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma 
sniegšanai.  
 

 

Sagatavoja: Lietvedības nodaļa 

Izsūtīt: Sociālajam dienestam, pagastu pārvaldēm, RAPLM 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 18.02.2010.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.2,6.§) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības 

Saistošie noteikumi Nr. 3 
„Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos 

 Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
 

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 17. septembra saistošajos noteikumos 
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

      1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.3. punktu šādā redakcijā:  

„7.1.3. Pabalsts mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - 50% 
apmērā (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).” 

2. Izteikt 10.1.3. punktu jaunā redakcijā: 

„10.1.3. Dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pēc piestādītā rēķina vai īres līguma, 
nepārsniedzot LVL 15.00 mēnesī, kamēr pilngadību sasniegušais bērns nepārtraukti mācās 
un ir sekmīgs (uzrādot izziņu no mācību iestādes ne retāk kā 2 reizes gadā), izmaksā katru 
mēnesi līdz pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību”. 

3. Izteikt 11.2.1. punktu jaunā redakcijā: 

„11.2.1. Pabalsts bērna uzturam- LVL 50,00 mēnesī;”. 

4. Izteikt 11.2.2. punktu jaunā redakcijā: 

„11.2.2. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – LVL 50,00 mēnesī;”. 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.2.3. punktu šādā redakcijā: 

 „11.2.3. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu LVL 80.00 mēnesī, neatkarīgi no 
audžuģimenē ievietoto bērnu skaita.” 
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6. Papildināt saistošos noteikumu 12.3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

„Izvērtējot ģimenes (personas) materiālus resursus, par īpašumu netiek uzskatīts 
transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz piecus gadus.” 

7.§ 
Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 

(Aldaunes ielā 3-15, Ābeļu pagasts) 
____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis , A.Vanags 
 

Saskaņā ar Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sniegto informāciju Dainim 
Vilkam, , izveidojies komunālo pakalpojumu maksājumu parāds Ls ____________ apmērā, par 
dzīvokli Aldaunes ielā 3-15, Ābeļu pagastā 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka: 
1. 2007.gada 2.aprīlī ar Daini Vilku noslēgts dzīvojamās mājas Aldaunes iela 3-15, Ābeļu 

pagastā kopīpašuma apsaimniekošanas līgums, saskaņā ar kuriem īrnieka pienākums maksāt 
maksu par mājas apsaimniekošanu. Neskatoties uz to, īrnieks savus pienākumus nepilda. 

2. 2009.gada 8.decembrī Ābeļu pagasta pārvalde nosūtīja Dainim Vilkam pretenziju, norādot, 
ka parāds par komunālo pakalpojumu sniegšanu netiks samaksāts līdz 23.decembrim, tiks 
sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu piespiedu kārtā.  

Dainis Vilks minēto brīdinājumu un aicinājumu uz pārrunām ir pilnībā ignorējis un parāda 
summu brīdinājumā noteiktā termiņā nav samaksājis. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 4. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12. pantu 

 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns,); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (Aivars Vanags), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 
 Atlikt lēmuma pieņemšanu. 

 
Sagatavoja: Ābeļu pagasta pārvalde 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei 

 
8.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Aldaunes ielā 1A-5, Ābeļu pagasts) 

____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis , A.Vanags 

 
 

Saskaņā ar Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sniegto informāciju Ernai Avotiņai, 
izveidojies īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāds Ls _____________apmērā.  
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Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka: 
1. 2005. gada 1. jūnijā ar Ernu Avotiņu noslēgts dzīvojamās telpas Aldaunes iela 1A-5, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads, līgums par komunālo pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar kuriem 
īrnieka pienākums maksāt maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Neskatoties uz to, 
īrnieks savus pienākumus nepilda. 

 
2. 2009. gada 8. decembrī Ābeļu pagasta pārvalde nosūtīja Ernai Avotiņai pretenziju, norādot, 

ka parāds par komunālo pakalpojumu sniegšanu netiks samaksāts līdz 23.decembrim, tiks 
sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu piespiedu kārtā.  

Erna Avotiņa minēto brīdinājumu un aicinājumu uz pārrunām ir pilnībā ignorējusi un 
parāda summu brīdinājumā noteiktā termiņā nav samaksājusi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 4. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12. pantu 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Iesniegt tiesā prasības pieteikumu par īres un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu.  
2. Brīdināt Ernu Avotiņu – 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas labprātīgi nomaksāt 

parādu Ls _____________ Jēkabpils novada pašvaldības budžetā (Jēkabpils novada Ābeļu 
pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000045796, kasē vai norēķinu kontā Nr. 
LV94UNLA0009011130915, a/s SEB banka). Ja noteiktajā termiņā netiks nomaksāta 
augstāk minētā summa, tad 7 dienu laikā tiks iesniegts prasības pieteikums par parāda 
piedziņu un tiesas izdevumu piedziņu. Nolēmuma piespiedu izpilde tiks veikta uz 
parādnieka rēķina. 

 
Sagatavoja: Ābeļu pagasta pārvalde 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, Ernai Avotiņai  

 
 

9.§ 
Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 

(Aldaunes ielā 2-31, Ābeļu pagasts) 
____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis , A.Vanags 
 
Saskaņā ar Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sniegto informāciju Sigitai Siliņai 

izveidojies īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāds Ls ______________ apmērā.  
 
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka: 

1. 2007.gada 2.aprīlī ar Sigitu Siliņu noslēgts dzīvojamās telpas Aldaunes iela 2-31, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads, īres līgums un līgums par komunālo pakalpojumu sniegšanu, 
saskaņā ar kuriem īrnieka pienākums maksāt gan īres maksu, gan maksu par komunālajiem 
pakalpojumiem. Neskatoties uz to, īrnieks savus pienākumus nepilda. 

2. 2009.gada 8.decembrī Ābeļu pagasta pārvalde nosūtīja Sigitai Siliņai pretenziju, norādot, ka 
īres maksas parāds un parāds par komunālo pakalpojumu sniegšanu netiks samaksāts līdz 
23.decembrim, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu piespiedu kārtā.  
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Sigita Siliņa minēto brīdinājumu un aicinājumu uz pārrunām ir pilnībā ignorējusi un 
parāda summu brīdinājumā noteiktā termiņā nav samaksājusi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 4. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12. pantu  

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Iesniegt tiesā prasības pieteikumu par īres un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu.  
2. Brīdināt Sigitu Siliņu – 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas labprātīgi nomaksāt 

parādu Ls ___________ Jēkabpils novada pašvaldības budžetā (Jēkabpils novada Ābeļu 
pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000045796, kasē vai norēķinu kontā Nr. 
LV94UNLA0009011130915, a/s SEB banka). Ja noteiktajā termiņā netiks nomaksāta 
augstāk minētā summa, tad 7 dienu laikā tiks iesniegts prasības pieteikums par parāda 
piedziņu un tiesas izdevumu piedziņu. Nolēmuma piespiedu izpilde tiks veikta uz 
parādnieka rēķina. 

 

Sagatavoja: Ābeļu pagasta pārvalde 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, Sigitai Siliņai 

 
 

10.§  
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras 

uzlabošanai Dunavas pagastā 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags, G.Dimitrijeva 
 

 Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Dunavas pagasta pārvaldes 08.02.2010. vēstuli 
Nr.8/1-7 ar lūgumu akceptēt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi projektam 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dunavas ciemā”.  
 
 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu 
 
 Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 
paplašināšanu, un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumiem nr.606 
„Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras 

uzlabošanai Dunavas pagasta Dunavas ciemam.  
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2. Dunavas pagasta pārvaldei atļaut slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un finansēt 
izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmi. 

3. Dunavas pagasta pārvaldes grāmatvedībai veikt apmaksu pārvaldes budžeta ietvaros. 
 
Sagatavoja: G.Dimitrijeva 

Izsūtīt: Dunavas pagasta pārvaldei 

 
11.§  

Par Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras 
sakārtošanai Rubenes pagastā 

_____________________________________________________________________________ 
A.Vanags, G.Dimitrijeva 

 
 Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Rubenes pagasta pārvaldes 05.02.2010. vēstuli 
Nr.1-10/42 ar lūgumu akceptēt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi projektam 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubeņu ciemā”.  
 
 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu 
 
 Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 
paplašināšanu, un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumiem nr.606 
„Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras 

uzlabošanai Rubenes pagasta Rubeņu ciemam.  
2. Rubenes pagasta pārvaldei atļaut slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un finansēt 

izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmi. 
3. Rubenes pagasta pārvaldes grāmatvedībai veikt apmaksu pārvaldes budžeta ietvaros. 
 
Sagatavoja: G.Dimitrijeva 

Izsūtīt: Rubenes pagasta pārvaldei 

 
12.§  

Par Leimaņu pagasta meža cirsmu „Ezermalas” un „Lakstīgalas” pārdošanu izsolē 
(„Lakstīgalas” kadastra Nr. 5674-003-0073, Leimaņu pagasts) 
(„Ezermalas” kadastra Nr. 5674-004-0174, Leimaņu pagasts) 

_____________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 

Jēkabpils novada dome saņēma Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāja 
09.02.2010. iesniegumu Nr.2-8/20 atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās meža 
cirsmas: 
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1) „Ezermalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-004-0174, 
kvartāls Nr. 1, 5. nogabals, izcērtamā platība – 2.50 ha, valdošā koku suga - bērzs (cirtes veids – 
galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 443 m3; 

2) „Lakstīgalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-003-0073, 
kvartāls Nr. 1, 4. nogabals, izcērtamā platība – 0.6 ha platībā, valdošā koku suga - bērzs (cirtes 
veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 104 m3; 
      
 Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka meža cirsmu pārdošanas 
rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai.    

Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. 
panta otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta ceturto daļu, 9. panta trešo daļu, 10. pantu, 
11. panta otro daļu, 13. pantu, 15. pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošām cirsmām:  

1.1. „Ezermalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-004-0174, 
kvartāls Nr. 1, 5. nogabals, izcērtamā platība – 2.50 ha, valdošā koku suga - bērzs (cirtes 
veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 443 m3;  
1.2. „Lakstīgalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-003-0073, 
kvartāls Nr. 1, 4. nogabals, izcērtamā platība – 0.6 ha platībā, valdošā koku suga - bērzs 
(cirtes veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 104 m3.  

2. Noteikt cirsmu sākumcenu (nosacītā cena) LVL 5500. 
3. Apstiprināt cirsmu „Ezermalas” un „Lakstīgalas” izsoles noteikumus (pielikums Nr.1). 
4. Cirsmu „Ezermalas” un „Lakstīgalas” izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles 
komisijai.  
5. Uzdot Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai publicēt laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Brīvā Daugava” sludinājumu par meža cirsmu izsoli 
(pielikums Nr.2). 
6. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
 
Sagatavoja: Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa  

Izsūtīt: Leimaņu pagasta pārvaldei 

 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 18 .02.2010.  

sēdes lēmumam (protokols Nr2.,12.§) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības 

Leimaņu pagasta meža cirsmu „Ezermalas” un „Lakstīgalas” 
 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.  Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo Leimaņu pagasta meža cirsmu “Ezermalas” un “Lakstīgalas” izsole. 

2.  Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 
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2.1. Cirsmas tiek pārdotas vienā izsoles paketē kā viens pārdodamais objekts. 
2.2. Pārdodamais objekts sastāv no divām cirsmām: cirsmas “Ezermalas” un cirsmas 

“Lakstīgalas”, turpmāk tekstā - Objekts: 
2.2.1. „Ezermalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-004-0174, kvartāls 

Nr. 1, 5. nogabals, izcērtamā platība – 2.50 ha, valdošā koku suga - bērzs (cirtes veids – 
galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 443 m3. 
Apliecinājums koku ciršanai Nr. 765871; 

2.2.2. „Lakstīgalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-003-0073, 
kvartāls Nr. 1, 4. nogabals, izcērtamā platība – 0.6 ha platībā, valdošā koku suga - bērzs 
(cirtes veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 104 
m3. Apliecinājums koku ciršanai Nr. 765515. 

2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība 
3.  Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
4.  Objekta izsoles sākumcena LVL 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti latu). Maksāšanas 

līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 
5.  Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas iesniedza rakstiskus 

piedāvājumus, iemaksāja dalības maksu LVL 30,00 (iemaksa, ko veic izsoles 
dalībnieks, lai segtu ar izsoli saistītos izdevumus) un nodrošinājumu 10% no objekta 
sākumcenas, t. i., LVL 550,00 (pieci simti piecdesmit lati).  

6.  Izsoles dalībnieku pieteikšanās:   
 Izsolei var pieteikties, personīgi iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada 

Leimaņu pagasta pārvaldē pēc adreses: Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, 
līdz 2010.gada 16.martam (piedāvājuma pēdēja saņemšanas diena Leimaņu pagasta 
pārvaldē) plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar atzīmi „Leimaņu pagasta cirsmu „Ezermalas” 
un „Lakstīgalas” izsole. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole notiks 2010.gada 16.martā, 
plkst. 10.15, Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes telpās pēc adreses: Mežgale, 
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā. 

7.  Lai piedalītos Objekta izsolē jāiesniedz: 
7.1. pieteikums ar izsoles dalībnieka piedāvāto cenu par izsoles Objektu (divas cirsmas 

kopā); 
7.2. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu; 
7.3. Juridiskām personām, arī personālsabiedrībām, pieteikumam jāpievieno šādi 

dokumenti:  
7.3.1. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu; 
7.3.2. attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 
7.3.3. uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju (izziņa ir 

derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma iesniegšanas dienas); 
7.3.4. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija). 
8.  Pieteikumā jānorāda: 

8.1. Iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 
8.2. adrese; 
8.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē; 
8.4. piedāvājuma iesniegšanas laiks; 
8.5. piedāvātā summa; 
8.6. Apliecinājums par piekrišanu izsoles noteikumiem. 
 Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 
9.  Personām, kurām ir parādsaistības ar Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību 

piedalīties izsolē. 
 



 16 

10.  Izsoles dalībnieki dalības maksu un nodrošinājumu iemaksā Jēkabpils novada Leimaņu 
pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000046128, VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes 
banka", konta Nr. LV58LHZB200172350001, kods - LHZBLV22XXX, līdz 2010. gada 
16.martam plkst.10:00 

11.  Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles 
dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
izsoles protokola parakstīšanas dienas tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. 
Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, nodrošinājums tiek ieskaitīts 
nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta. 

12.  Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta 
sākumcenu. 

13.  Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un 
izsoles komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir 
aizliegti 

14.  Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 
piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, 
un, ja nav šaubu, nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo par 
izsoles pabeigšanu. Par to tiek sastādīts protokols. 

15.  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. 

16.  Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina 
protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

17.  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. 

18.  Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 
19.  Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola 

parakstīšanas dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada 
Leimaņu pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000046128, VA/S "Latvijas Hipotēku un 
zemes banka", konta Nr. LV58LHZB200172350001, kods LHZBLV22XXX. Ja 
Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības 
uz nosolīto Objektu. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

20.  Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus septiņu dienu laikā 
pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas. Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvalde 
slēdz cirsmu izstrādes līgumu septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

21.  Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 
22.  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. 

23.  Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisija, 
kas apstiprināta ar 2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 69.§). 

24.  Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no 
izsoles dienas. 

25.  Meža atjaunošanu izsoles cirsmās pēc to izstrādes veic Jēkabpils novada pašvaldības 
Leimaņu pagasta pārvalde. 
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PIELIKUMS Nr. 2 

Jēkabpils novada domes 18.02.2109.  

sēdes lēmumam (protokols Nr. 2.,12.§) 

 
Sludinājuma projekts par Jēkabpils novada pašvaldības 

Leimaņu pagasta meža cirsmu „Ezermalas” un „Lakstīgalas” izsoli 
 

„Jēkabpils novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli ar augšupejošo soli meža cirsmām:  
1.1. „Ezermalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-004-0174, kvartāls 
Nr. 1, 5. nogabals, izcērtamā platība – 2.50 ha, valdošā koku suga - bērzs (cirtes veids – galvenā 
cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 443 m3;  
1.2. „Lakstīgalas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5674-003-0073, kvartāls 
Nr. 1, 4. nogabals, izcērtamā platība – 0.6 ha platībā, valdošā koku suga - bērzs (cirtes veids – 
galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 104 m3.  

  
Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 2010.gada 16.martā, plkst. 10.15, Jēkabpils 
novada Leimaņu pagasta pārvaldes telpās pēc adreses: Mežgale, Leimaņu pagastā, Jēkabpils 
novadā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Leimaņu pagasta pārvaldē pie sekretāres darbdienās no 
plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00, tel. 65229703, 29452995. Izsolei dalībnieki var pieteikties un 
piedāvājumus iesniegt līdz 2010.gada 16.martam plkst. 10.00  Leimaņu pagasta pārvaldē, 
adrese Mežgale, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā 
Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem 
(apstiprināti 18.02.2010. Jēkabpils novada domes sēdē) un iemaksājuši nodrošinājuma maksu 
Ls 550,00 un reģistrācijas maksu Ls 30,00 Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldei, 
reģistrācijas Nr. 90000046128, VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta Nr. 
LV58LHZB200172350001, kods - LHZBLV22XXX, līdz 2010. gada 16.martam. 
Nosolītā cena jāsamaksā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas 
dienas.” 
 

 
13.§  

Par īres tiesību izbeigšanu  
(Elviss Deksnis, „Mētras”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)  

_____________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
2010.gada 15.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Elvisa Dekšņa (Elviss 

Deksnis) iesniegums, kurā lūdz izbeigt dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas”, Kalna pagastā, 
Jēkabpils novadā 2009.gada 30.aprīlī noslēgto īres līgumu Nr.8.  

LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka „Dzīvojamās telpas īrniekam ir 
tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes 
locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā 
brīdinot izīrētāju”. 

 
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pants nosaka, ka lai pašvaldības izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: „racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldību kustamo un nekustamo mantu”.  
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. 
pantu un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Ar 2010.gada 15.februāri izbeigt dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas”, Kalna pagastā, 

Jēkabpils novadā 2009. gada 30.aprīlī noslēgto īres līgumu Nr.8 starp Jēkabpils novada 
Kalna pagasta pārvaldi un Elvisu Deksni.  

2. Elvisam Deksnim dzīvokli Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
nodot saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3. Kalna pagasta pārvaldes vadītājai M.Cankalei nodrošināt nodošanas - pieņemšanas akta 
sastādīšanu un dzīvokļa pieņemšanu.  

 
Sagatavoja: Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa 

Izsūtīt: Elvisam Deksnim, Kalna pagasta pārvaldei 
 

14.§  
Par īres tiesību izbeigšanu   

(Ojārs Bratkus, „Kadiķi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

2010.gada 15.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ojāra Bratkus iesniegums, 
kurā lūdz izbeigt dzīvokļa Nr.14 dzīvojamā mājā „Salnas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
2009.gada 2.martā noslēgto īres līgumu Nr.59.  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka „Dzīvojamās telpas īrniekam ir 
tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes 
locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā 
brīdinot izīrētāju”. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pants nosaka, ka lai pašvaldības izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: „racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldību kustamo un nekustamo mantu”.  
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
27.pantu un LR likuma  „Par pašvaldībām” 14.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Ar 2010.gada 15.februāri izbeigt dzīvokļa Nr.14 dzīvojamā mājā „Salnas”, Kalna pagastā, 

Jēkabpils novadā 2009. gada 2.martā noslēgto īres līgumu Nr.59 starp Jēkabpils novada 
Kalna pagasta pārvaldi un Ojāru Bratkus. 

2. Ojāram Bratkus dzīvokli Nr.14 dzīvojamā mājā „Salnas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
nodot saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3. Kalna pagasta pārvaldes vadītājai M.Cankalei nodrošināt nodošanas - pieņemšanas akta 
sastādīšanu un dzīvokļa pieņemšanu.  

 
Sagatavoja: Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa 

Izsūtīt: Ojāram Bratkus, Kalna pagasta pārvaldei 
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15.§ 
Par īres tiesību piešķiršanu   

(Ilva Kurpniece, „Kalnagrāvlejas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)  
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne  
 

2010.gada 27.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ilvas Kurpnieces iesniegums, 
kurā lūdz izīrēt dzīvokli Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.  

LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka „Dzīvojamās telpas īrniekam ir 
tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes 
locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā 
brīdinot izīrētāju”. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pants nosaka, ka lai pašvaldības izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: „racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldību kustamo un nekustamo mantu”.  
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, LR likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Ar 2010.gada 15.februāri piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas”, 

Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, noslēdzot 
dzīvojamo telpu īres līgumu starp Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldi un Ilvu 
Kurpnieci. 

2.  Ilvai Kurpniecei dzīvokli Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
nodot saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres 
līguma. 

3. Kalna pagasta pārvaldes vadītājai M.Cankalei nodrošināt Dzīvojamās telpas īres līguma 
noslēgšanu un dzīvokļa nodošanu.  

 
Sagatavoja: Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa 

Izsūtīt: Ilva Kurpniece, „Kalnagrāvlejas”, Kalna pag., Jēkabpils novads, Kalna pagasta 

pārvaldei 

 
 

16.§  
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Medņi” , Dignājas pagasts, kadastra Nr.5652 003 0068) 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts Drosmas Bulavas iesniegums (reģ. 
Nr.8 no 01.02.2010.), kurā viņa lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Medņi”, kadastra Nr. 5652 003 0068, kas sastāv no viena zemes gabala 13.3 ha platībā.  

Iesniegumam pievienots 2009.gada 16.jūlijā Nekustamā īpašuma pirkuma līgums, no 
kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ____________ 
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 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, 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, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Medņi” Dignājas pagasts, 

Jēkabpils novadā., kadastra Nr.5652 003 0068, kas sastāv no viena zemes gabala 13.3 ha 
platībā, saskaņā ar 2009.gada 16.jūlijā noslēgto Pirkuma līgumu, par pirkuma summu LVL 
_________________.  

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

 
Sagatavoja: Dignājas pagasta pārvalde 

Izsūtīt: Dignājas pagasta pārvaldei izsniegšanai D.Bulavai 

 
 

17.§  
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Jāzepi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480060144) 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

2010.gada 15.janvārī Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts Ārijas Bokānes 
iesniegums, kurā viņa lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz  

 
nekustamo īpašumu „Jāzepi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 006 

0144 (īpašuma kadastra Nr.5648 005 0081), kas sastāv no zemes gabala 1,78 ha platībā (zemes 
kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas). 

 Iesniegumam pievienots 2010.gada 15.janvāra pirkuma līgums, no kura redzams, ka 
nekustamā īpašuma 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. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2010.gada 11.februāra lēmumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, Ministru 
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
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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, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jāzepi”, Ābeļu pagastā, 

Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 006 0144, kas sastāv no zemes gabala 1,78 ha platībā 
(zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas), saskaņā ar 2010. gada 15. janvāra noslēgto 
pirkuma līgumu. 

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

 
Sagatavoja: Ābeļu pagasta pārvalde 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei izsniegšanai Ā.Bokānei 

 
18.§  

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
(„Cīruļi” , Kalna pagasts, kadastra Nr.5666-005-0035, 5666-005-0036, 5666-005-0068) 

_____________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Selko īpašumi”, reģistrācijas 

Nr.45403018293, juridiskā adrese Ausekļa 1, Jēkabpils, kuru pārstāv tās valdes loceklis A.Elsts, 
iesniegums, kurā viņš lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz trīs zemes vienībām ar 
kadastra Nr.5666-005-0035, Nr.5666-005-0036 un Nr.5666-005-0068, kurām piešķirts 
nosaukums „Cīruļi”, ar kopējo platību 40.77 ha. 

Iesniegumam pievienots 2010.gada 8.februāra 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 faktiskos un tiesiskos 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, 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, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Cīruļi” Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads, kadastra Nr.5666-005-0035, Nr.5666-005-0036 un Nr.5666-005-0068,, 
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kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 40.77ha, saskaņā ar 2010.gada 
8.februārī noslēgto Pirkuma līgumu.  

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

 
Sagatavoja: Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa  

Izsūtīt: SIA “Selko īpašumi” 

 
19.§  

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
(„Āboli” , Dunavas pag., kadastra Nr.5654-005-0078 un Nr.5654-005-0062) 

_____________________________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Jēkabpils novada pašvaldībā 10.02.2010. saņemts Alberta Olksna iesniegums, kurā viņš 

lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz viņam piederošā nekustamā īpašuma „Ziediņi” 
diviem atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra Nr.5654-005-0078 un Nr.5654-005-0062, 
kopplatībā 4.6 ha, kam piešķirts nosaukums „Āboli”.  

Iesniegumam pievienots 2010.gada 5.februāra 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 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3. punktu, 78.panta pirmo daļu, 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, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Āboli”, Dunavas pagasts, 

Jēkabpils novads, kas sastāv no viena zemes gabala 2.8 ha platībā ar kadastra Nr. Nr.5654-
005-0078 un otra zemes gabala 1.8 ha platībā ar Nr.5654-005-0062, kopplatībā 4.6 ha, 
saskaņā ar 2010.gada 5.februārī noslēgto Pirkuma - pārdevuma līgumu.  

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

 
Sagatavoja: Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa  

Izsūtīt: A.Olksnam 
 
 

20.§  
Par zemes ierīcības projekta „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, apstiprināšanu  

un nosaukuma „Auziņi” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 
________________________________________________________________________________________________ 
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A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

2010.gada 5.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts zemes īpašuma 
„Mežpalejas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480020059, īpašnieka Gata 
Zariņa iesniegums ar lūgumu apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu un atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Auziņi”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2008.gada 03.septembra Ābeļu pagasta 
padomes lēmumu (protokols nNr.25.,15.§) „Par zemes gabala atdalīšanu” un 2009.gada 
17.decembrī Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.10, 42 §) „Par Darba uzdevuma 
apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Mežpalejas”, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480020059, sadalīšanai”. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas 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 Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. punktiem, 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, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Mežpalejas” Ābeļu pagasts 

(kadastra nr. 56480020059) saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu. 

2. Piešķirt nosaukumu „Auziņi” Ābeļu pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 9,08 ha platībā 
(Nr.2 zemes ierīcības projektā). 

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

4. Zemes gabaliem Nr.1 (5,93 ha) un Nr.3 (5,10 ha), pēc zemes ierīcības projekta, paliek 
esošais saimniecības nosaukums „Mežpalejas”, Ābeļu pagasts. 

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

 
 
Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai, Gatim Zariņam 

 
 
 

21.§  
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

(„Pērles”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820080185) 
_____________________________________________________________________________ 

 A.Vanags, Dz.Nartiša 
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Jēkabpils novada pašvaldība ir izskatījusi Valentīnas Brakovskas pilnvarotās personas 
Aigara Čāmāna, kas rīkojas uz pilnvaras izdotas 2010.gada 18.janvārī, pamata, 2010.gada 
2.februāra iesniegumu ar lūgumu, piešķirt adresi „Pērles”, Rubenes pagasts zemes vienībai, kas 
ierakstāma zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda un nododama atsavināšanai 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pamata. 

Pašvaldībai piekrītošā zeme „Dālderi”, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56820080185, sastāv no 4 zemes gabaliem ar kadastra Nr.56820080131- 0,4 ha, 
Nr.56820080132 – 1,2 ha, 56820080185 – 0,4ha, Nr.56820080186 – 0,4 ha. 

Iesniedzējs lūdz atļaut atdalīt zemes gabalu ar kadastra Nr.56820080185 – 0.4 ha platībā, 
uz kura atrodas Valentīnai Brakovskai piederoša dzīvojamā māja un saimniecības ēkas un 
piešķirt atdalītajam zemes gabalam un dzīvojamajai mājai ar saimniecības ēkām adresi – 
„Pērles”, Rubene, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, LV-5229. 
 
 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 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 
 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS 1 balss (Intra 
Kurme), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atdalīt no Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošās zemes „Dālderi” zemes vienību ar 

kadastra Nr.56820080185 – 0,4 ha platībā. 
2. Atdalītajai zemes vienībai un dzīvojamajai mājai ar saimniecības ēkām piešķirt adresi – 

„Pērles”, Rubeņi, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, LV-5229. Pēc zemes robežu 
instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala platība var tikt precizēta. 

3. Noteikt saimniecībai „Pērles”, zemes vienības kadastra Nr.56820080185, zemes lietošanas 
mērķi - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Dālderi”, zemes vienību kadastra nr. 56820080131 - 
0,4 ha, Nr.56820080132 – 1,2 ha, Nr.56820080186 – 0,4 ha, 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. 

 
Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: A.Čāmānam, VZD Zemgales reģionālajai nodaļai 
 

22.§  
Par iesnieguma izskatīšanu par zemes vienību atsavināšanu 

(„Dālderi” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820080131) 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
  

Jēkabpils novada pašvaldība ir izskatījusi Valentīnas Brakovskas pilnvarotās personas 
Aigara Čāmāna, kas rīkojas uz pilnvaras izdotas 2010.gada 18.janvārī, pamata, 2010.gada 
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26.janvāra iesniegumu ar lūgumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 
likumu, atsavināt nekustamo īpašumu „Dālderi”, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56820080185, kas sastāv no 4 zemes gabaliem ar kadastra Nr.56820080131- 0,4 ha, 
Nr.56820080132 – 1,2 ha, 56820080185 – 0,4ha, Nr.56820080186 – 0,4 ha. 

02.02.2010. Jēkabpils novada pašvaldībā Valentīnas Brakovskas pilnvarotā persona 
Aigars Čāmāns ir iesniedzis iesniegumu, kurā norāda, ka atsavināt vēlas tikai vienu zemes 
gabalu no īpašuma „Dālderi” ar kadastra Nr.56820080185. 

Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
apstākļus tika konstatēts: 

1. Aigara Čāmāna tiesības rīkoties Valentīnas Brakovskas vārdā apliecina zvērinātas 
notāres Evas Igaunes - Sēles pilnvara Nr. 190, izdota 2010.gada 18.janvārī. 
2. ar 26.02.2009. Rubenes pagasta padomes lēmumu Nr.2, protokols Nr.3, Valentīnai 

Brakovskai izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirto zemi „Dālderi” ar 
kadastra Nr.56820080131 - 0,4 ha, Nr.56820080132 – 1,2 ha, 56820080185 – 0,4ha, 
Nr.56820080186 – 0,4 ha. 

3. uz zemes gabala ar kadastra nr.56820080185 atrodas Valentīnai Brakovskai piederoša 
dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, ko apliecina 25.02.1993. pirkuma līgums. 

4. starp Rubenes pagasta padomi un Valentīnu Brakovsku 09.05.2009. noslēgts zemes nomas 
līgums par zemes „Dālderi” 2,4 ha kopplatībā, ar kadastra Nr. 56820080131 - 0,4 ha, 
Nr.56820080132 – 1,2 ha, 56820080185 – 0,4ha, Nr.56820080186 – 0,4 ha, iznomāšanu. 

5. zemes īpašums „Dālderi” 2,4 ha kopplatībā, ar kadastra Nr. 56820080131 - 0,4 ha, 
Nr.56820080132 – 1,2 ha, 56820080185 – 0,4ha, Nr.56820080186 – 0,4 ha, nav reģistrēts 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar LR 2002.gada 31.oktobra Valsts un 
pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4. daļas 8.punktu un 30.05.2006. LR Ministru 
kabineta  noteikumiem Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS 1 balss (Intra 
Kurme), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt savstarpēju vienošanos ar zemes „Dālderi”, Rubenes pagasts, kadastra 

Nr.56820080185, nomnieci Valentīnu Brakovsku un viņas pilnvaroto personu Aigaru 
Čāmanu par atsavināšanai nododamā zemes gabala ar kadastra Nr.56820080185 – 0,4 ha 
platībā (zemes gabals atdalīts un pēc domes lēmuma pieņemšanas piešķirts nosaukums 
„Pērles”) ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.  

2. Pamatojoties uz 2010.gada 18.janvārī zvērinātas notāres Evas Igaunes - Sēles izdoto 
pilnvaru Nr. 190, PILNVAROT Aigaru Čāmānu veikt visas darbības, kas nepieciešamas, lai 
ierakstītu zemesgrāmatā īpašumu „Pērles”, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56820080185 - 0,4 ha kopplatībā (atdalīts no īpašuma „Dālderi”, Rubenes pagasts), uz 
Jēkabpils novada pašvaldības vārda, apmaksājot izdevumus, kas saistīti ar īpašuma 
reģistrēšanu zemesgrāmatā. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var 
tikt precizēta. 

3. Lēmumu par Rubenes pagasta Jēkabpils novada zemes vienības ar kadastra 
Nr.56820080185 nodošanu atsavināšanai pieņemt pēc nekustamā īpašuma ierakstīšanas 
zemesgrāmatā. 

4. Uzdot Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt kontroli par lēmuma 
izpildi. 

 
Sagatavoja: Dz.Nartiša 
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Izsūtīt: V.Brakovskai; A.Čāmānam 

 
23.§  

Par zemes vienību platību precizēšanu 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās 
nodaļas 19.01.2010. vēstuli Nr.2-04-Z/56, kurā lūgts apstiprināt zemes reformas pabeigšanai 
zemes vienību platības atbilstoši VZD Zemgales reģionālās nodaļas noteiktajai platībai, 
20.01.2010. vēstuli Nr.2-04-Z/68, kurā lūgts apstiprināt zemes vienības, kura ir atzīta par  
starpgabalu, platību atbilstoši VZD Zemgales reģionālās nodaļas noteiktajai platībai un 
25.01.2010. vēstuli Nr.2-04-Z/92, kurā lūgts apstiprināt valstij piekritīgo Zemkopības 
ministrijas personā reģistrēto zemes vienību platību 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 19.01.2010. vēstuli Nr.2-
04-Z/56,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību platības : 
 

Administratīvi 
teritoriālās vienības 

nosaukums 

Zemes vienības kadastra 
apzīmējums Kopplatība, ha  

Dignājas pagasts 56520050242 0.2 
Dignājas pagasts 56520050272 0.5 
Dunavas pagasts 56540010314 16.3 
Dunavas pagasts 56540030043 13.2 
Dunavas pagasts 56540080075 11.3 
Dunavas pagasts 56540040156 7.5 
Dunavas pagasts 56540010252 11.7 
Dunavas pagasts 56540080093 2.8 
Dunavas pagasts 56540040205 1.7 
Dunavas pagasts 56540080134 2.1 
Dunavas pagasts 56540010249 1 
Dunavas pagasts 56540040123 0.8 
Dunavas pagasts 56540040232 0.9 
Dunavas pagasts 56540010253 2.1 
Dunavas pagasts 56540040119 0.7 
Leimaņu pagasts 56740040160 2.4 
Leimaņu pagasts 56740040161 1.2 
Rubenes pagasts 56820010400 1.7 
Zasas pagasts 56980050082 5.9 
Zasas pagasts 56980050143 1.2 
Zasas pagasts 56980060126 1.7 
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Zasas pagasts 56980010255 0.3 
 
2. Apstiprināt zemes vienības, kura ir atzīta par starpgabalu, platību : 
 

Administratīvi 
teritoriālās vienības 

nosaukums 

Zemes vienības kadastra 
apzīmējums 

Kopplatība, ha  

Rubenes pagasts 56820020117 0.1 
 
3. Apstiprināt valstij piekritīgo Zemkopības ministrijas personā reģistrēto zemes vienību 

platību: 
 

Administratīvi 
teritoriālās vienības 

nosaukums 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 
Nosaukums 

Kopplatība, 
ha 

Dunavas pagasts 56540030068 

Krūmiņi - Sēnīte-
Sudrabiņi - Dvietes 
pag.rob. 

2.4 

Dunavas pagasts 56540030074 

Krūmiņi - Sēnīte-
Sudrabiņi - Dvietes 
pag.rob. 

5.3 

 
Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai 

 
 

24.§ 
Par pilnvarojumu telpu nomas līguma slēgšanai pašvaldības administrācijas vajadzībām 

________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš 
 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 69. panta 6. 
punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Subatiņu slēgt telpu nomas līgumu 
ar Krustpils novada pašvaldību saskaņā ar līguma projektu. 
 
 

Sagatavoja: Lietvedības nodaļa 

Izsūtīt: Krustpils novada pašvaldībai, izpilddirektoram 

 
 

 

25.§ 
Par konkursa „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2010” organizēšanu 
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_______________________________________________ 
J.Subatiņš 

 
 Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un 
iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, 
tūrisma , sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, 
 
 pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Organizēt konkursu „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2010”. 
 
2. Vērtēt novada teritoriju sekojošās nominācijās: 
2.1. sakoptākais pagasts – 1 nominācija; 
2.2. sakoptākā izglītības un  kultūras iestāde – l līdz 3 nominācijas; 
2.3. labākā pagasta pārvalde komunālo pakalpojumu sniegšanā un teritorijas uzturēšanā – 1 

nominācija; 
2.4. sakoptākā novada daudzdzīvokļu māja – l līdz 3 nominācijas; 
2.5. sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā – l līdz 3 nominācijas; 
2.6. sakoptākās viensētas novadā – l līdz 7 nominācijas; 
2.7. uzņēmējdarbības labākie piemēri – 2 līdz 5 nominācijas; 
2.8. sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums – pēc komisijas ieskatiem; 
2.9. individuālās iniciatīvas – pēc komisijas ieskatiem. 
 
3. Vērtēšanas kritēriju: 
3.1. tiek vērtēts pēdējo divu gadu paveiktais – progress katrā nominācijā; 
3.2. paveiktais tiek salīdzināts ņemot vērā valsts un pašvaldības atbalsta proporciju, 

ieguldīto līdzekļu un darba kvalitātē un ilgspējību; 
3.3. estētiskums, vides un ainavas saglabāšana, radošums; 
3.4. augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu ieguldījums. 
 
4. Vērtēšana: 
4.1. komisijas locekļi vērtē pagastu teritorijas pēc pagastu pārvalžu sastādītā maršruta 3 līdz 

4 stundu garumā, maršrutā iekļaujot visas pagasta apdzīvotās vietas un iespējamos 
pretendentus nominācijām; 

4.2. vērtēšana notiek vizuāli iepazīstoties ar objektiem, lūdzot informāciju no pagasta 
pārvaldes darbiniekiem vai iedzīvotājiem; 

4.3. komisijas locekļi izvirza kandidātus nominācijām un nolemj vienojoties, domām 
daloties – balsojot; 

4.4. komisija nosaka kritērijus un finanšu apjomus balvu iegādei nominācijās budžetā 
izdalīto līdzekļu ietvaros. 

 
5. Komisijas lēmums tiek protokolēts, kura izpildi nodrošina novada pašvaldības 

izpilddirektors. 
6. Komisija veicina un atbalsta pretendentus piedalīšanos reģiona un valsts mēroga 

konkursos. 
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7. Vērtēšanas komisijas sastāvs: 
7.1. Gints Audzītis – novada domes deputāts; 
7.2. Arnolds Jakubovskis – sabiedriskais darbinieks, pensionārs; 
7.3. Jānis Subatiņš - novada pašvaldības izpilddirektors; 
7.4. Intra Kurme – lauksaimniecības konsultante, novada domes deputāte; 
7.5. Dzidra Jakovicka - novada domes deputāte; 
7.6. Dzidra Nartiša – teritoriālās plānošanas speciāliste; 
7.7. Ieva Jātniece – informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste. 
 
8. Komisija ziņo novada domei arī par negatīviem piemēriem teritorijas sakoptībā iesakot 

pasākumus to novēršanai. 
9. Konkurss notiek no 2010.gada 30.jūnija līdz 2010.gada 7.jūlijam saskaņā ar novada 

pašvaldības izpilddirektora izstrādātu grafiku. 
10. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek novada pasākumā „Saimnieku un saimnieču 

diena”. 
 
 
Sagatavoja:  novada pašvaldības izpilddirektors 

Izsūtīt: novada pagastu pārvaldēm, komisijas locekļiem 

 
 

26. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas izveidošanu 
_________________________________________ 

E.Ūbele 
 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR 
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1263 „ Noteikumi par valsts 
pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju 
kompetenci”, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns,); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (Aivars Vanags), Jēkabpils 
novada dome NOLEMJ: 
 
 Izveidot Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju sekojošā 
sastāvā:   

1. Elga Ūbele – Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja, komisijas 
priekšsēdētāja, 

2. Sarmīte Jaševa -  Krustpils pamatskolas un Salas vidusskolas psiholoģe, komisijas 
locekle, 

3. Sanda Kukle – Rubenes pamatskolas un Aknīstes novada izglītības iestāžu logopēde, 
komisijas locekle, 

4. Marija Zemīte – Antūžu speciālās internātpamatskolas speciālās izglītības pedagogs, 
komisijas locekle. 

 
 
Sagatavoja: Izglītības un kultūras pārvalde 

Izsūtīt: novada pagastu pārvaldēm, komisijas locekļiem 
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 27. § 

Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski 
medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu 
_________________________________________ 

E.Ūbele 
 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR 
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1263 „ Noteikumi par valsts 
pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju 
kompetenci”, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu 
(pielikumā). 
 
Sagatavoja: Izglītības un kultūras pārvalde 

Izsūtīt: novada pagastu pārvaldēm, komisijas locekļiem, Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes 

novadu pašvaldībā, Izglītības un kultūras pārvaldei 

 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

18.02.2010. sēdes lēmumam 
(protokols Nr.2,27.§) 

 
 

Jēkabpils novada pašvaldības  pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums 
 
 

 I. Vispārīgie jautājumi 
1.  Nolikums nosaka Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

(turpmāk- Komisija) pienākumus, tiesības, tās sastāvu, sagatavošanos komisijas sēdei 
un tai nepieciešamo dokumentāciju, izglītojamā pārbaudes kartes (turpmāk - karte) 
noformēšanu, komisijas atzinuma par atbilstošu izglītības programmu (turpmāk- 
atzinums) pieņemšanas soļiem un kritērijiem, un izsniegšanu. 

2.  Komisija savā darbā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu 
tiesību aizsardzības likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Ministru 
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumus Nr.1263 „Noteikumi par valsts 
pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju 
kompetenci”, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.253 „Kārtība, kādā 
organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, 
Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumus Nr.490 „Noteikumi par 
izglītojamo uzņemšanu internātskolā, speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas 
izglītības iestādes speciālajā grupā un atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un 
pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupas” un citus normatīvos aktus, kā arī 
pašvaldības izdotos normatīvos aktus, kas nosaka Komisijas darbu.  
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3.  Komisija izmanto Jēkabpils novada pašvaldības zīmogu.  
4.  Komisija izskata un sniedz atzinumus Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes 

novadu ( turpmāk – Novadi) administratīvajās teritorijās dzīvojošajiem izglītojamajiem. 
  

II. Komisijas pienākumi un tiesības 
5.  Komisija atbilstoši noteiktajai kompetencei: 
5.1 iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē) (turpmāk 

– vecāki), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem (turpmāk – izglītojamiem) 
piemērotāko izglītības programmu, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un 
medicīniskās izpētes materiāliem; 

5.2 sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Novadu administratīvajās teritorijās 
dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši: 

5.2.1 vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai; 
5.2.2 jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai; 
5.2.3 speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās 
traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei; 

5.3 veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas 
traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās 
veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai 
dzirdes traucējumiem, integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs; 

5.4 konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo 
izglītību; 

5.5 izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz 
ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās; 

5.6 analizē Novadu administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu pieredzi izglītojamo 
ar speciālām vajadzībām izglītošanā; 

5.7 koordinē Novadu izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darbu; 
5.8 savā darbībā ievēro Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – Valsts 

komisija), ieteikumus un norādījumus; 
5.9 nodrošina atbalstu Novadu administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm 

izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām 
vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā. 

6 Komisija ir tiesīga: 
6.1 ieteikt pārbaudīt izglītojamā veselības stāvokli ārstniecības iestādē; 
6.2 nosūtīt izglītojamo uz Valsts komisiju, ja: 

6.2.1 nepieciešams ieteikt citu speciālās izglītības programmu, kā norādīts 5.2. punktā; 
6.2.2 komisijas locekļi nespēj vienoties par lēmumu; 
6.2.3 vecāki nepiekrīt komisijas ieteikumam; 
6.3 uzaicināt piedalīties komisijas darbā ekspertus pedagoģiskos, psiholoģiskos un 

medicīniskos jautājumos; 
6.4 pieprasīt no Novadu administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm informāciju 

par komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem; 
6.5 atbilstoši savai kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši Novadu administratīvajā 

teritorijā esošajām izglītības iestādēm, un kontrolēt to izpildi. 
  

III. Komisijas sastāvs un tās locekļiem izvirzāmās prasības 
7 Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs, klīniskais vai izglītības psihologs, logopēds un 

speciālās izglītības skolotājs. 
8 Komisijas vadītājam vēlama kvalifikācija speciālajā pedagoģijā, izglītības psiholoģijā, 
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klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā vai pedagoģijā un vismaz trīs gadu darba pieredze 
pedagoģijā. 

9 Komisijas psihologam nepieciešams maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā 
(vai tai pielīdzināta izglītība) un vismaz triju gadu pieredze izglītojamo intelektuālo 
spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar tiesībām lietot vismaz vienu no Latvijā 
adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem. 

10 Komisijas logopēdam nepieciešama augstākā izglītība logopēdijā un vismaz trīs gadu 
darba pieredze logopēdijā. 

11 Komisijas speciālās izglītības skolotājam nepieciešama augstākā izglītība speciālajā 
pedagoģijā un vismaz trīs gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā. 

12 Lai novērstu interešu konflikta rašanās iespēju, komisijas vadītāja un komisijas locekļa 
amats nav savienojams ar izglītības iestādes, kurā integrēti bērni ar speciālām 
vajadzībām, direktora vai direktora vietnieka amatu. 

13 Komisijas darbā iesaistītie speciālisti, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma prasībām, apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust komisijas darbā 
izmantotos fizisko personu datus (arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās). 

14 Komisijas locekļu darba apmaksa notiek saskaņā ar Jēkabpils novada domes darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikumu. Ekspertu darbu apmaksā saskaņā ar 
vienošanos. 

  
IV. Sagatavošanās komisijas sēdei un tai nepieciešamā dokumentācija 

15 Komisija darbu organizē sēžu formā. 
16 Komisija sēdes mācību gada laikā tiek organizētas ne retāk kā reizi divos mēnešos, vai 

pēc vajadzības. 
17 Izglītojamā pieteikšana izpētei komisijas sēdē notiek telefoniski, klātienē vai ar 

elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, 
vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu 
problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, dzīvesvietu. 

18 Komisija pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijā. 
Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti: 

18.1 vecāku iesniegums (1.pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības 
stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt 
bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un 
rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses); 

18.2 izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs 
dokuments; 

18.3 iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes ( ja tādas ir) vai iepriekš 
izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde; 

18.4 ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne 
agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un 
dzirdi. Ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības 
programmai izglītojamiem: 

18.4.1 ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs 
mēnešus pirms komisijas sēdes; 

18.4.2 ar dzirdes traucējumiem - jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne 
agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes; 

18.4.3 ar fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, 
neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 
komisijas sēdes; 

18.4.4 ar somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, 
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endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus 
pirms komisijas sēdes; 

18.5 individuālais izglītības plāns vai izglītības iestādes sniegtā informācija (2.pielikums), 
vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 
komisijas sēdes; 

18.6 izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība; 
18.7 izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā 

valodā; 
18.8 izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri 

sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes; 
18.9 izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu 

pirms komisijas sēdes; 
18.10 bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 

komisijas sēdes; 
18.11 citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un 

attīstības līmeni. 
19 Vēlams izglītojamo intelektuālo spēju diagnostiku, zināšanu un prasmju izvērtējumu 

veikt iepriekš pie komisijas speciālistiem, kā arī ieteikt vecākiem jau pirms komisijas 
konsultēties ar bērnu psihiatru. 

  
V. Komisijas sēdes reģistrēšana 

20 Uz komisijas sēdi ierodas izglītojamais (izņemot gadījumus, kad ārsts ir noteicis 
pārvietošanās ierobežojumus, ja jālemj par ilgstoši slimojošo bērnu mācību 
organizēšanu mājās) un viens no vecākiem vai vecāku pilnvarots pārstāvis. Izglītojamā 
spēju, veselības stāvokļa un attīstības līmeņa izvērtēšanu komisija uzsāk tikai pēc 
vecāku rakstiska iesnieguma saņemšanas. 

21 Ja komisijai netiek uzrādīti vecāku iesniegums, izglītojamā dzimšanas apliecība un 
vecāku vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments, izglītojamā izpēte tiek atlikta. 

22 Komisijas protokolētājs- komisijas loceklis veic izglītojamā datu reģistrāciju 
izglītojamā pārbaudes kartē (turpmāk – karte) (3.pielikums) un protokola pielikumā 
(4.pielikums), pārbauda iesniegto dokumentu esamību un to derīgumu, kā arī informē 
izglītojamā vecākus par komisijas sēdes darba kārtību. 

23 Psihologa, logopēda atzinumus, skolas raksturojumus, ārstu atzinumus u.c. dokumentus 
pievieno iesniegumam. 

24 Protokola pielikumā norāda ziņas par komisijas sniegtajiem atzinumiem. Ja 
izglītojamam ieteikts turpināt izglītību atbilstoši speciālās izglītības programmai vai 
ieteikta mācību organizēšana mājās, protokola pielikumā ailīte „diagnozes” nedrīkst būt 
tukša. 

24 Komisijas sastāvu, izvērtēto un konsultēto bērnu skaitu, sēdes norises laikus norāda 
protokolā (5.pielikums). 

26 Komisija pašvaldības arhīvā saglabā vecāku iesniegumus (ar pievienotajiem 
dokumentiem), karti, protokolu un protokola pielikumu. 

  
VI. Komisijas atzinuma pieņemšanas soļi un kritēriji 

27 Komisijas logopēds izvērtē izglītības iestādes logopēda atzinumu, veic izglītojamā 
valodas attīstības, fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstīšanas pamatiemaņu izpēti 
un novērtēšanu. 

28 Komisijas speciālās izglītības skolotājs izvērtē izglītojamā individuālo izglītības plānu 
vai mācību sasniegumu izvērtējumu un raksturojumu, veic izglītojamā lasīšanas, 
rakstīšanas un aritmētikas prasmju izpēti un novērtēšanu. 
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29 Komisijas psihologs izvērtē informāciju izglītības iestādes psihologa sagatavotajā 
atzinumā un, ja nepieciešams, veic izglītojamā spēju un attīstības līmeņa izpēti un 
novērtēšanu. 

30 Komisijas locekļi atbilstoši savai kompetencei veic ierakstus kartē un parakstās zem 
veiktā ieraksta. Katra kartes sadaļa tiek aizpildīta. Ja vecāki ir iesnieguši speciālista 
atzinumu, ziņas par to, speciālista vārdu, uzvārdu norāda attiecīgajā kartes sadaļā. 

31 Komisijas darbā pieaicinātie eksperti veic ierakstus kartē atbilstoši savai kompetencei 
un nepieciešamības gadījumā konsultē vecākus. Eksperti piedalās komisijas atzinuma 
sagatavošanā. 

32 Lai bērna spēju izvērtēšana būtu vispusīga un profesionāla, komisija iepazīstas un 
atbilstoši kompetencei izvērtē visus iesniegtos dokumentus un katra komisijas locekļa 
izdarītos secinājumus. 

33 Komisijas vadītājs iepazīstas ar komisijai iesniegtajiem dokumentiem un katra 
komisijas locekļa izdarītajiem secinājumiem. Komisijas vadītājs ir atbildīgs par 
atzinuma atbilstību izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa 
izvērtējumam. 

34 Komisija iesniegtos dokumentus un kartē iekļauto informāciju izvērtē kopsakarībā un 
vienojas par kopīgu lēmumu, akcentējot bērna spējas. Ja komisijas locekļiem radušās 
nenovēršamas domstarpības, gadījums ir sarežģīts vai par lēmuma pamatotību un 
objektivitāti rodas šaubas, komisija var atkārtoti veikt izpēti, norādot papildus 
nepieciešamās izpētes darbības, vai ieteikt veikt izglītojamā spēju un attīstības līmeņa 
izpēti Valsts komisijā. 

35 Izpētes rezultātā jāprecizē bērna intelektuālās spējas; sadaļā „diagnoze” nedrīkst norādīt 
neprecizētās diagnozes attiecībā uz intelektuālo spēju vērtējumu vai norādīt divas 
pretrunīgas diagnozes. Ja nav iespējams bērna spējas precizēt komisijas sēdes laikā, 
jāiesaka pasākumi intelektuālo spēju vai emocionālā stāvokļa precizēšanai: 

35.1 izmeklēšana slimnīcā vai ārstu atzinumu iesniegšana; 
35.2 pilna intelektuālo spēju izvērtējuma veikšana; 
35.3 mācības uz laiku, kas ir ne ilgāks par gadu, atbilstoši speciālās vai vispārējās izglītības 

programmai, nosakot atkārtotu izpēti komisijā. 
36 Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, komisija nepieciešamības gadījumā iesaka 

izglītojamā spēju un prasmju attīstīšanas papildus pasākumus un atbilstošās metodes. 
37 Komisija izglītojamam sniedz atzinumu par izglītošanu atbilstoši speciālās 

pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem tikai pēc 
tam, kad psihologs ir veicis izglītojamā intelektuālo spēju pilnu diagnostiku. 

38 Speciālās izglītības programmu ieteikumiem jāatbilst Ministru Kabineta 2001.gada 
20.novembra noteikumos nr. 490 „Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, 
speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā un 
atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās 
grupas” noteiktajām diagnozēm. 

39 Ministru Kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi nr. 253 „Kārtība, kādā organizējama 
ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” nosaka, ka 
pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz atzinumus par nepieciešamību organizēt 
ilgstoši slimojošo bērnu mācības mājās. Ja ārsts nav noteicis pārvietošanās 
ierobežojumus, bērnam kopā ar vecāku ir jāierodas komisijā (kā minimums, izvērtējot 
nepieciešamību organizēt mācības mājās pirmo reizi). Rūpīgi izvērtē nepieciešamību 
izglītojamam mācības organizēt mājās (tādas diagnozes kā F 70, F71, F81, F 90 u.c. 
nav kritērijs šādam lēmumam, ja nav citu saslimšanu). 

40 Mācību organizēšanu mājās iesaka tikai tad, ja nozīmēta ārstēšana, kuru nevar apvienot 
ar mācību procesu, un ir vēl kāds no šiem kritērijiem: 
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40.1 ja ārsts noteicis pārvietošanās ierobežojumus; 
40.2 izglītojamā uzturēšanās sabiedrībā rada draudus viņa vai apkārtējo veselībai; 
40.3 veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams īpašs darba – atpūtas režīms. 

 
41 Iesakot atzinumā nepieciešamību organizēt ilgstoši slimojošo bērnu mācības mājās, 

obligāti norāda mācību mājās organizēšanas termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par sešiem 
mēnešiem. 

42 Ja ārsts atkārtoti ieteicis organizēt mācības mājās, nepieciešama izglītojamā veselības 
atkārtota izvērtēšana komisijā. 

43 Nepieciešamības gadījumā komisija iesaka izmantot psihologa vai bērnu psihiatra 
palīdzību, atbalsta pasākumu izmantošanu mācību procesa organizēšanā vai uzvedības 
korekcijas iespējas vidē, kurā izglītojamais dzīvo un mācās. 

44 Izglītības iestādes maiņu iesaka tikai gadījumos, kad ir pārliecība, ka šādi tiek 
aizstāvētas bērna intereses. 

45 Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. 
  

VI. Komisijas atzinuma noformēšana un izsniegšana 
46 Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā izvērtējuma 

rezultātiem, komisijas sēdē sagatavo atzinumu (6.pielikums) par ieteikumu 
izglītojamajam turpināt izglītību atbilstoši kādai no izglītības programmām un triju 
darba dienu laikā informē par to izglītojamā vecākus. 

47 Atzinumā obligāti jānorāda ieteiktās izglītības programmas nosaukums un kods. 
Atzinumā var norādīt papildu ieteikumus nepieciešamajiem izglītības, veselības un 
vides pielāgojumiem. 

48 Komisija informē par izglītības iestādēm, kurās licencēta ieteiktā izglītības programma. 
49 Atzinumu jāapstiprina ar komisijas locekļu parakstiem un zīmogu. 
50 Komisijas protokolētājs vecākiem vai pilnvarotajam pārstāvim izsniedz atzinumu, un 

vecāki vai pilnvarotā persona parakstās par dokumenta saņemšanu (1.pielikums). 
51 Komisija pēc vecāku pieprasījuma izsniedz dokumenta oriģināla atvasinājumu 

(noraksts, izraksts, dublikāts) atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa 
noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. 
Atzinuma dublikāta paraugs pielikumā (7.pielikums). 

  
VII. Noslēguma jautājumi 

52 Ja vecāki nepiekrīt komisijas sniegtajam atzinumam, izglītojamā spējas un veselības 
stāvokli var atkārtoti izvērtēt Valsts komisijā. 

53 Komisijas darba atskaites iesniedz Valsts komisijai. Komisija darba rezultātus apkopo 
atskaitē par komisijas darbu laika posmā no katra gada janvāra līdz jūnijam, kuru 
iesniedz līdz šī gada 10.jūlijam, un atskaitē par laika posmu no jūlija līdz decembrim, 
kuru iesniedz līdz nākamā gada 10.janvārim (atskaites forma - 8.pielikums). Sūtot pa 
pastu, atskaites jāsūta ierakstītas vēstules formā, lai garantētu sensitīvo datu 
konfidencialitāti. 
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       1.pielikums

 Jēkabpils  novada pašvaldības  pedagoģiski medicīniskajai komisijai 
      
       Vecāku (aizbildņu), bāriņtiesas pārstāvja,  

      
Ja bērns ievietots audžu ģimenē, vārds, uzvārds, 

personas kods 

         
       (mājas adrese, tālrunis)  

      Iesniegums 
  Lūdzu izvērtēt mana dēla/meitas intelektuālās spējas  un   mācīšanās   grūtību   iemeslus
pedagoģiski medicīniskajā komisijā.   
 
Sniedzu ziņas par izglītojamo: 
Izglītojamā vārds, uzvārds  
Izglītojamā personas kods 
izglītojamā dzīvesvietas adrese 
izglītības iestādes nosaukums 
klase (grupa) ___________________________ 
 
Komisijai iesniegto dokumentu saraksts:              

Skolas informācija par izglītojamo 20__. G.        Uz Lp.   

Psihologa  20 .g.    
Atzinums 
uz  Lp. 

    Vārds, uzvārds              

Logopēda 20 .g.    
Atzinums 
uz  Lp. 

    Vārds, uzvārds              

Psihiatra 20 .g.    
Atzinums 
uz  Lp. 

    Vārds, uzvārds              

Ārsta 20 .g.    
Atzinums 
uz  Lp. 

    Vārds, uzvārds              

Ģimenes ārsta   20 .g. 
Atzinums 
uz  Lp. 

    Vārds, uzvārds              
 

 
Vecāku (aizbildņu) vai bāriņtiesas pārstāvja: 
 

(paraksts, datums) (vārds, uzvārds) 
 
Atzinumu  saņēmu: 

 
(paraksts, datums) (vārds, 
uzvārds) 
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2.pielikums  
 

 
Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, 

kurš tiek pieteikts Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai 
komisijai 

 
Datums _______________  

Izglītojamā vārds un uzvārds _______________________________________ 

Personas kods _______________________________________ 

Izglītības iestāde _______________________________________ 

Klase vai grupa _______________________________________ 

Izglītojamā adrese un tālrunis _______________________________________ 

1. Izglītojamā spēju raksturojums  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Izglītojamā spēju un zināšanu  līmeņa atbilstība izglītības programmas prasībām 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Veselības problēmas
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4. Uzvedības problēmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mācīšanās grūtības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kādi mācīšanās veidi un cita palīdzība tika piemēroti, cenšoties pārvarēt minētās 
grūtības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Priekšlikumi komisijas atzinumam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klases (grupas) audzinātājs _____________________________________
 (paraksts un tā atšifrējums) 

Izglītības iestādes vadītājs ____________________________________
 (paraksts un tā atšifrējums) 
 
 
Z.v
.
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3.pielikums 

 

 
Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas  
 Izglītojamā pārbaudes karte  

20.… .gada _________________ Nr    .________ 
 (datums)  

1. Vispārējas ziņas par bērnu  
Uzvārds, vārds __________________________________________________________ 
Personas kods __________________________________________________________ 
Mācību valoda __________________________________________________________  

Mācās (izglītības iestāde, 
klase/grupa)______________________________________________  
___________________________________________________________________________
_ 

 
2. Komisijā piedalās     
O Māte O Tēvs O Aizbildnis 

O Bāriņtiesa O Pilnvarota persona O Skolas pārstāvis 

3. Ziņas par laika posmu izglītības iestādē   
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Anamnēze  
 
 
 
 
 
 
5. Bērnu psihiatra izvērtējums  
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6. Logopēda izvērtējums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Speciālās izglītības skolotāja izvērtējums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Psihologa izvērtējums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ieteiktās izglītības programma kods  
 
10. Piezīmes  
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4.pielikums 
 
 

Pielikums  
Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 

komisijas 
 

_____. ____. 20____. Sēdes 
protokolam nr. _____________  

Jēkabpils novada pašvaldības  pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu  
kopsavilkums 

 
Komisija izskatīja dokumentā norādīto bērnu spējas un sniedza šādus atzinumus: 

 

Nr. Vārds, Personas Mājas Skola Klase Mācību 
Diagnoz
e Komisijas 

 Uzvārds Kods Adrese   Valoda  Atzinums 
         

         

         

         

         

         
 
 

Komisijas vadītāja(s):  
______________________________________________________  

________________  
(vārds, uzvārds, amats)  

Protokolēja  
_________________________________________________________ 

_______________  
(vārds, uzvārds, amats)  

Z.v.
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5.pielikums  
 
 
Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes 
  

Protokols nr.________ 
 
Komisijas norises vieta 20__.gada______ 
 
 
Komisijas sēdi vada: 
__________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 
Komisijas sēdē piedalās: 
 
_________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, amats) 
 
_________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, amats) 
 
_________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, amats) 
 
_________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, amats) 
 
Komisijas sēdi protokolē: 
 
_________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 
 
Komisija darbu sāk plkst.: ____________________________ 
 
Komisija izvērtēja _________ (skaits) izglītojamo spējas, veselības stāvokli un attīstības 
līmeni un izsniedza _________ (skaits) atzinumus par izglītojamam piemērotāko izglītības 
programmu, konsultēja ________ gadījumus. 
 
Izvērtēto izglītojamo spēju, veselības stāvokļa un attīstības līmeņa apraksts ierakstīts katra 
bērna pārbaudes kartē un ziņas par ieteiktajām izglītības programmām norādītas protokola 
pielikumā. Komisija darbu beidza plkst. __________________________ 
 
Komisijas vadītāja(s): ____________________________________________ 

(paraksts) 
 
 
Protokolēja: _________________________________________________  

(paraksts)  
Z.v.
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 6.pielikums

Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija 

 
 

Atzinums nr. _____ 
 ______________ 

(izdošanas vieta) (datums) 

Izglītojamā vārds, uzvārds _______________________________________________ 

Personas kods _______________________________________________ 

Mācību valoda _______________________________________________ 

Dzīvesvietas adrese _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

Izglītības iestāde _______________________________________________ 

Klase _______________________________________________ 
 
 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums: 
 
Ieteikts turpināt izglītību atbilstoši _________________________ izglītības programmai 
______________________________________________________________________________ 
Kods_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumi: 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Komisijas vadītājs:       ______________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums)  
Komisijas locekļi: _____________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums)  
_____________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 
 
Z.v. 
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7.pielikums  
 
 

 Dublikāts 

Jēkabpils novada pašvaldības  pedagoģiski medicīniskā komisija 

 Atzinums nr. _____ 
 ______________

(izdošanas vieta) (datums) 

Izglītojamā vārds, uzvārds _______________________________________________ 

Personas kods _______________________________________________ 

Mācību valoda _______________________________________________ 

Dzīvesvietas adrese _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

Izglītības iestāde _______________________________________________ 

Klase _______________________________________________ 
 

 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums: 
 
Ieteikts turpināt izglītību atbilstoši _________________________ izglītības programmai 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumi: 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
Komisijas vadītājs:       ______________________________ /___________ / 

(paraksts un tā atšifrējums)  
Komisijas locekļi: _____________________________ /___________ /  

(paraksts un tā atšifrējums)  
_____________________________/___________ / 
           (paraksts un tā atšifrējums) 

Z.v. 
 
 
Dublikāts pareizs 
 
_______________ rajona pedagoģiski medicīniskās 

 
Komisijas vadītājs ___________________________  

(paraksts un tā atšifrējums) 
___________, 20____.gada _________________ 
(vieta) (datums) 
 
Z.v. 
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8.pielikums  
 

 
 

Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atskaite par 
20_____.gada __pusgadu 

 
Nr.p.k. Nosaukums Bērnu skaits 
1  Izvērtēto bērnu skaits:   
1.1 Latviešu mācību valoda  
1.2 Krievu mācību valoda   
2 Ieteiktas izglītības programmas:   
2.1 Kopā speciālās pirmsskolas  programma:   
2.1.1 Kods 01015111  
2.1.2 Kods 01015121   
2.1.3 Kods 01015111 ar garīgās attīstības traucējumiem   
2.1.4 Kods 01015121 ar garīgās attīstības traucējumiem   
2.1.5 Kods 01015211   
2.1.6 Kods 01015221   
2.1.7 Kods 01015211 ar garīgās attīstības traucējumiem   
2.1.8 Kods 01015221 ar garīgās attīstības traucējumiem  
2.1.9 Kods 01015311   
2.1.10 Kods 01015321   
2.1.11 Kods 01015311 ar garīgās attīstības traucējumiem   
2.1.12 Kods 01015321 ar garīgās attīstības traucējumiem   
2.1.13 Kods 01015411   
2.1.14 Kods 01015421   
2.1.15 Kods 01015511   
2.1.16 Kods 01015521   
2.1.17 Kods 01015611   
2.1.18 Kods 01015621   
2.1.19 Kods 01015711   
2.1.20 Kods 01015721   
2.1.21 Kods 01015811   
2.1.22 Kods 01015821   
2.1.23 Kods 01015911   
2.1.24 Kods 01015921   
2.1.25 Cits ieteikums   
2.2 Kopā speciālās pamatizglītības programmas:   
2.2.1 Kods 21015511   
2.2.2 Kods 21015521   
2.2.3 Kods 21015611   
2.2.4 Kods 21015621   
2.2.5 Kods 21015811   
2.2.6 Kods 21015821   
2.2.7 Kods 21015911   
2.2.8 Kods 21015921   
2.2.9 Cits ieteikums   
2.3 Kopā vispārējās  izglītības programma:  
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2.3.1 Kods 01011111   
2.3.2 Kods 01011121   
2.3.3 Kods 21011111   
2.3.4 Kods 21011121   
2.3.5 Kods 31011111   
2.3.6 Kods 31011121   
2.3.7 Cits ieteikums   
3 Kopā ieteikts ilgstoši slimojošu izglītojamo 

izglītošanās mājās: 
 

3.1 Kods 21015111   
3.2 Kods 21015121   
3.3 Kods 21015111 ar garīgās attīstības traucējumiem   
3.4 Kods 21015121 ar garīgās attīstības traucējumiem   
3.5 Kods 21015211   
3.6 Kods 21015221   
3.7 Kods 21015211 ar garīgās attīstības traucējumiem   
3.8 Kods 21015221 ar garīgās attīstības traucējumiem   
3.9 Kods 21015311   
3.10 Kods 21015321   
3.11 Kods 21015311 ar garīgās attīstības traucējumiem   
3.12 Kods 21015321 ar garīgās attīstības traucējumiem   
3.13 Kods 21015411   
3.14 Kods 21015421   
3.15 Kods 21015511   
3.16 Kods 21015521   
3.17 Kods 21015611   
3.18 Kods 21015621   
3.19 Kods 21015711   
3.20 Kods 21015721   
3.21 Kods 21015811   
3.22 Kods 21015821   
3.23 Kods 21015911   
3.24 Kods 21015921   
3.25 Kods 01011111   
3.26 Kods 01011121   
3.27 Kods 21011111   
3.28 Kods 21011121   
3.29 Kods 31011111   
3.30 Kods 31011121   
3.31 Cits ieteikums  
4 Kopā konsultēti (nav iesniegts atzinums par 

izglītības programmas īstenošanu): 
 

4.1 Ieteikts izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudīt 
ārstniecības iestādē 

 

4.2 Ieteikts veikt intelektuālo spēju pilnu diagnostiku   
4.3 Ieteikts iesniegt papildus dokumentus   
4.4 Nosūtīts uz VPMK  
4.5 Cits ieteikums   



 47 

5 Mainīta izglītības programma:  
5.1 No 21015811 uz vispārējo izglītības programmu   
5.2 No 21015821 uz vispārējo izglītības programmu   
5.3 

 
No 21015911 uz 21015811   

5.4 No 21015911 uz 21015821    

 
Komisijas vadītājs   __________________________  

(vārds, uzvārds) 
Protokolētājs________________________________ 

(vārds, uzvārds) 
 

28.§ 
Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta reģistrēšanu 

________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina 
 
 Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošo 
noteikumu Nr. 1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 5.52. punktu, Sociālā dienesta 
nolikumu, Jēkabpils novada domes 2009. gada 31. jūlija lēmumu „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības un struktūras apstiprināšanu”, Ministru 
kabineta 2001. gada 27. marta noteikumiem Nr. 150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un 
nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 Reģistrēt Jēkabpils novada Sociālo dienestu Valsts ieņēmumu dienestā kā Jēkabpils 
novada pašvaldības (nodokļu maksātājs) struktūrvienību. 

 
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Sociālajam dienestam 

 
29.§ 

Par Jēkabpils novada pašvaldības Ģerboņa skices izstrādi 
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis  
 
 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 7.punktu, kas 
nosaka pašvaldības tiesības noteikt novada simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts 
heraldikas komisiju, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt jautājumu par ģerboņa skiču izvēli.  
2. Pilnvarot izpilddirektoru Jāni Subatiņu slēgt līgumu ar izvēlētās skices autoru par 

tālāku ģerboņa skices, karoga un vimpeļa izstrādi un ģerboņa virzīšanu saskaņošanai ar 
Latvijas valsts heraldikas komisiju (līguma projekts pielikumā). 

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei Ievai Jātniecei informāciju ievietot pašvaldības 
informatīvajā izdevumā. 

 
Sagatavoja: Lietvedības nodaļa 

Izsūtīt: Izpilddirektors, sabiedrisko attiecību speciālistei 

 
30.§ 

Par p/a „Jēkabpils rajona pansionāts” kā kopīgas iestādes veidošanu 
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš 
 

 Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Krustpils novada pašvaldības 04.02.2010. 
vēstuli Nr.3-7/106 ar lūgumu pieņemt lēmumu par Jēkabpils rajona p/a „Jēkabpils rajona 
pansionāta” kā kopīgas iestādes veidošanu/neveidošanu.  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 Atturēties no Jēkabpils rajona p/a „Jēkabpils rajona pansionāta” kā kopīgas 
iestādes veidošanas ar Krustpils novada pašvaldību.  
 
Sagatavoja: Lietvedības nodaļa 

Izsūtīt: Krustpils novada pašvaldība 

 
31.§ 

Par Jēkabpils TITC kā kopīgas iestādes ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Krustpils 
novadu veidošanu 

________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis  
 
 Saņemta (Jēkabpils TITC) vēstule no 29.01.2010 nr.1-20/7 par pakļautības maiņu 
Jēkabpils TITC, nosakot, ka Jēkabpils TITC ir Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības un Krustpils novada kopīga izglītības iestāde, Krustpils novada pašvaldības 
04.02.2010. vēstuli Nr.3-7/107 par pašvaldības lēmumu „Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centrs” veidot kā kopīgu iestādi. 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 10., 15. panta 4.punktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 45., 46. pantu, LR 19.06.2008. likumu „Rajonu 
pašvaldību reorganizācijas likums”, LR Ministru Kabineta 02.09.2009. noteikumiem nr. 
713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” un Jēkabpils rajona pašvaldības 
reorganizācijas plānu. 
 
Izteicās: E.Meņķis, J.Subatiņš, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Svarāne, I.Martinova, I.Kurme, 
M.Cankale, A.Liepiņa, A.Tropiks. 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
 Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, TITC, Krustpils novada pašvaldībai 

 
32.§ 

Par personu deleģēšanu darbam civilās aizsardzības apvienotajā komisijā 
______________________________________________ 

E.Meņķis 
 
 Pamatojoties uz Civilās aizsardzības likuma 9. panta otrās daļas 1. punktu, likuma 
„Par pašvaldībām, 15. panta pirmās daļas 18. punktu, 

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

 
 Deleģēt darbam civilās aizsardzības apvienotajā komisijā Edvīnu Meņķi, Jāni 
Subatiņu un Andri Baltaruņķi.  

 
 

INFORMĀCIJA 
 
 Deputātus iepazīstināja ar I.Blumbergas iesniegumu, kurā ieteikts nesamazināt 
atalgojumu Ābeļu pagasta dramatiskā kolektīva režisoram P.Draņevičam un atjaunot 
atalgojumu Ābeļu pagasta muzeja vadītājam un sporta darba organizatoram 
A.Jakubovskim. Iesniegums izskatīts Finanšu komitejā. 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 

 
Sēde slēgta plkst. 13:15 

 
Sēdi vadīja 22.02.2010.   Edvīns Meņķis 
 
Protokolēja 

 
Austra Boluža 

 


