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JĒKABPILS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2010.gada 20.maijā

Nr.6

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils
Sēde sasaukta plkst. 11.00
Sēdi atklāj plkst.11.05
Sēdi vada – Edvīns Meņķis
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka,
Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags
Nepiedalās - Ināra Blumberga, Aija Raginska, , attaisnojošu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale,
Juris Krūmiņš, Jānis Raubiška, Jānis Kalniņš; Ivars Rubeniņš,
administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Gunta Dimitrijeva, Dzidra Nartiša, Biruta Vaivode,
Ieva Jātniece, Ritma Rubina, Rasma Mazulāne, Elga Ūbele, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve
Ilze Kalniņa
Darba kārtība:
Par projekta „Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un
sociālā atbalsta centru” īstenošanu informācija
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
1.
2.

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu projektam „Ceļa „Skola – Dzilnas” posma
rekonstrukcija Dignājas pagastā”
Par projektu „Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā”
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Par projekta „Aprīkojuma iegāde Ābeļu bērnu dienas centram” (1.rīcība) iesniegšanu
Leader programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Par projekta „Radošās attīstības centra izveidošana un aprīkošana Rubenes kultūras namā”
(7. rīcība) iesniegšanu Leader programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Par projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada Zasas kultūras nama jauniešu deju
kolektīvam” (8.rīcība) iesniegšanu Leader programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Par projekta „Atkritumu savākšanas kvalitātes uzlabošana publiski pieejamās vietās
Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā” iesniegšanu Leader programmā un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
Par projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības uzlabošana Jēkabpils novadā”
iesniegšanu Zemgales kultūras programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija”
(nr.10-05-L32100-000005) priekšfinansēšanai
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un
teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000006) priekšfinansēšanai
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota
rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000003) priekšfinansēšanai
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija”
(nr.10-05-L32100-000007) priekšfinansēšanai
Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju
apbalvošanai
Par izdevumu kompensāciju Dunavas pagasta pārvaldei no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem
Par līdzfinansējumu Dunavas pagasta pārvaldei no autoceļu fonda centralizētajiem
līdzekļiem
Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils Latviešu biedrībai
Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Orientēšanas Federācijai
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektiem (Biedrības
„Ūdenszīmes” iesniegums)

18.

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Sēļu pūrs” projektam (Biedrības „Sēļu
pūrs” iesniegums)

19.
20.
21.
22.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Noskaņa” projektam
Par Zasas vecās ambulances telpu nomu Zasas pagastā biedrībai „Noskaņa”
Par koplietošanas telpu Bebru ielā 108, Jēkabpilī nomu biedrībai „Jēkabpils rajona
lauksaimnieku apvienība” (Biedrība „Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība”)
Par zemes gabala „Ozolaine” nomas līguma slēgšanu („Ozolaine”, Ābeļu pagasts, kadastra
Nr.5648 003 0181)

23.

Par atbalstu vasaras nometņu rīkošanā bērniem ar speciālām vajadzībām (Latvijas bērnu fonda
iesniegums)

24.
25.
26.
27.
28.

Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmas 2010-2012 gadam
apstiprināšanu
Par pašvaldībai piekrītošās un piederošās neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes iznomāšanu Kalna pagastā
Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva
papildināšanu
Par grozījumiem Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes nolikumā
Par nolikuma „Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai
par gūtajiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās” apstiprināšanu
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29.

30.

Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu (SIA „Ošukalns” iesniegums par īpašumu „Kapāres”)
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu „Vārpas” dzīvoklis-1 (Dignājas pagasta pārvaldes
iesniegums)

31.

32.
33.
34.

Par īres tiesību piešķiršanu (E.Kukles iesniegums, „Ērmītes”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads)
Par īres tiesību piešķiršanu (Klaudija Krievāne, „Buķi”, Slate, Rubenes pag., Jēkabpils nov.)
Par īres tiesību piešķiršanu (Jānis Bite, „Kalnāres”, Zasas pag., Jēkabpils nov.)
Par telpu grupas veida maiņu un īres tiesību piešķiršanu (Daiga Minakovska, „Daugaviņas”,
Dignājas pag., Jēkabpils nov.)

35.
36.
37.

Par īres tiesību piešķiršanu (Mirdza Rudmina, Salaspils 6/1- 45, Rīga)
Par īres tiesību piešķiršanu (Ingus Belanoška, „Grāvlejas”, Kalna pag., Jēkabpils novads)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zīles”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.5698 003 0089)

38.
39.

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Auziņi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 002 0022)
Par autoveikala maršruta grafika apstiprināšanu tirdzniecībai ar alkoholu un tabakas
izstrādājumiem IK „JULITA” (IK „JULITA”, „Seržanti”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads,
vien.reģ. Nr.45402017877)

40.

Par autoveikala maršruta grafika apstiprināšanu tirdzniecībai ar alkoholu un tabakas
izstrādājumiem zemnieku saimniecībai „ASSI” (Z/S „ASSI”, „Krogs pie Viktora”, Saukas pagasts,
Viesītes novads, vien.reģ. Nr.45404000157)

41.
42.

Par sporta metodiķa amatu
Par atļaujas izsniegšanu zvejot Daugavā ar murdu

Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis ierosina iekļaut domes
sēdes dienas kārtībā sekojošos jautājumus (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants):
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Par pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības
Par Rubenes pamatskolas struktūrvienības darba laika grafiku vasaras periodā

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis,
Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
43.
44.

Par pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības
Par Rubenes pamatskolas struktūrvienības darba laika grafiku vasaras periodā

Informācija:
1. Par projekta „Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu
izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru” īstenošanu
Jēkabpils novada administrācijas projektu vadītāja Gunta Dimitrijeva iepazīstināja
Jēkabpils novada domes deputātus par projekta „Dunavas pamatskolas pārveide par
daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru” īstenošanu, notikušajām
aktivitātēm un turpmāko darbības virzību projektā.
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Informācija pieņemta zināšanai.
2. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par 20.04.2010. domes
lēmumu izpildi un citiem veiktajiem darbiem.
Informācija pieņemta zināšanai.
1.§
Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu projektam
„Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā”
____________________________________________________
G.Dimitrijeva, B.Vaivode
2010.gada 11.maijā saņemts Dignājas pagasta pārvaldes iesniegums Nr.3-11/406 ar
lūgumu atļaut sagatavot tehnisko dokumentāciju projekta „Ceļa „Skola-Dzilnas” posma
rekonstrukcija Dignājas pagastā”.
Pamatojoties uz 11.03.2008. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
6.5.punktu un 17.12.2009. Jēkabpils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 55.§)
„Jēkabpils novada pašvaldības Ceļu fonda līdzekļu pārvaldības kārtība”, 2010.gada 13.maija
Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Jēkabpils novada
pašvaldības finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam „Ceļa „Skola-Dzilnas” posma
rekonstrukcija Dignājas pagastā”.
2. Tehniskās dokumentācijas izstrādi finansēt no Jēkabpils novada Autoceļu un ielu fonda
līdzekļiem.
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: Dignājas pagasta pārvaldei
2.§
Par projektu „Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā”
_____________________________________________________________________________

E.Meņķis, G.Dimitrijeva
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi 11.05.2010. Dignājas pagasta pārvaldes
iesniegumu nr.3-2/407 par atļauju izstrādāt projektu „Ceļa „Skola-Dzilnas” posma rekonstrukcija
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Dignājas pagastā”, lai iesniegtu projektu Lauku atbalsta dienestā.
Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde realizējot projektu aktivitātes pamatojoties uz
LR Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” lūdz atļaut sagatavot tehnisko projekta dokumentāciju projektam
„Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā”. Darbi tiks finansēti no ceļu
fonda līdzekļiem, kā arī nepieciešams ņemt kredītu par visu summu.
Projekta realizācijai nepieciešamais budžets LVL 15800 un kopā ar PVN LVL 19118.00.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumu
Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 3.punktu,
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu - „Ceļa
„Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā” par kopējo summu LVL 19118
(deviņpadsmit tūkstoši viens simts astoņpadsmit lati).
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu.
3. Projekta „Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā” realizēšanas
priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 19118
(deviņpadsmit tūkstoši viens simts astoņpadsmit lati) uz 10 (desmit) gadiem ar pamatsummas
atlikto maksājumu uz vienu gadu.
4. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: Dignājas pagasta pārvaldei
3. §
Par projekta „Aprīkojuma iegāde Ābeļu bērnu dienas centram”
iesniegšanu Leader programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________
G.Dimitrijeva, B.Vaivode
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ābeļu pārvaldes vadītāja J. Kalniņa iesniegums par
piedalīšanos ELFLA atklātā projektu konkursā LEADER programmā. Projekts atbilst vietējās
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attīstības stratēģijas 1.rīcībai „Atbalsts dažāda rakstura sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta
1.punktu, 21.pantu, 2010.gada 20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu
komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Aprīkojuma iegāde Ābeļu bērnu dienas centram”
īstenošanā, projekta budžets LVL 3617,90
2. Projekta īstenošanā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši 13.01.2009. LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
3. Projekta „Aprīkojuma iegāde Ābeļu bērnu dienas centram” īstenošanas līdzfinansējuma
un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.
4. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2011.gada pašvaldības budžeta projektā.
5. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā.
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei
4. §
Par projekta „Radošās attīstības centra izveidošana un aprīkošana
Rubenes kultūras namā” iesniegšanu LEADER programmā
un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________
G.Dimitrijeva, B.Vaivode
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Rubenes kultūras nama vadītājas I. Tomānes
iesniegums par piedalīšanos ELFLA atklātā projektu konkursā LEADER programmā”. Projekts
atbilst vietējās attīstības stratēģijas 7.rīcībai „Atbalsts sabiedriskās dzīves veicināšanai”.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, 21 pantu, 2010.gada
20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Radošās attīstības centra izveidošana un aprīkošana
Rubenes kultūras namā” īstenošanā. Projekta kopējais budžets LVL 5350,00
2. Projekta īstenošanā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši 13.01.2009. LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
3. Projekta „Radošās attīstības centra izveidošana un aprīkošana Rubenes kultūras namā”
īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta
finanšu līdzekļus.
4. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2011.gada pašvaldības budžeta projektā.
5. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: Rubenes pagasta pārvaldei
5. §
Par projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada Zasas kultūras nama jauniešu deju
kolektīvam” iesniegšanu LEADER programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________
G.Dimitrijeva, B.Vaivode
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Zasas pārvaldes vadītāja J. Krūmiņa iesniegums par
piedalīšanos atklātā projektu konkursā LEADER programmā pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas 8.rīcībai „Atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai”.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, 21 pantu, 2010.gada
20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada Zasas kultūras
nama jauniešu deju kolektīvam” īstenošanā. Projekta kopējais budžets LVL 3276,90
2. Projekta īstenošanā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši 13.01.2009. LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
3. Projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada Zasas kultūras nama jauniešu deju
kolektīvam” īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.
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4. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2011.gada pašvaldības budžeta projektā.
5. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei
6. §
Par projekta „Atkritumu savākšanas kvalitātes uzlabošana publiski pieejamās vietās
Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā” iesniegšanu Leader programmā
un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________
G.Dimitrijeva, B.Vaivode
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta
1.punktu, 21.pantu, 2010.gada 20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu
komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Atkritumu savākšanas kvalitātes uzlabošana publiski
pieejamās vietās Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā” izstrādē un īstenošanā. Projekta budžets
LVL 11495.
2. Projekta īstenošanā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši 13.01.2009. LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
3. Projekta „Atkritumu savākšanas kvalitātes uzlabošana publiski pieejamās vietās
Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā” īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.
4. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2011.gada pašvaldības budžeta projektā.
5. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: novada pagasta pārvaldēm
7. §
Par projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības uzlabošana
Jēkabpils novadā” iesniegšanu Zemgales kultūras programmā
un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________
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G.Dimitrijeva, B.Vaivode
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 5.punktu,
2010.gada 20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības uzlabošana Jēkabpils
novadā” izstrādi un iesniegšanu Zemgales kultūras programmas 2010 projektu konkursā.
2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu LVL 738,10 (septiņi simti trīsdesmit
astoņi lati 10 santīmi) apmērā no pašvaldības finanšu līdzekļiem.
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt:
8.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas
rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000005) priekšfinansēšanai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Saņemta Leimaņu pagasta pārvaldes 08.05.2010. vēstule nr.2-7/36 par aizņēmuma
nepieciešamību.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu 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 Leimaņu pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta
pieteikums „Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100000005) un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 97 725.00 (Deviņdesmit septiņi tūkstoši
septiņi simti divdesmit pieci lati) uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas atmaksu uz vienu
gadu Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes projekta „Leimaņu tautas nama ēkas un
teritorijas rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000005) priekšfinansēšanai.
2. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 17.decembra protokols nr.10 lēmuma 66.§.
3.punktu.
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Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Leimaņu pagasta pārvaldei
9.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un
teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000006) priekšfinansēšanai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Saņemta Dunavas pagasta pārvaldes 10.05.2010. vēstule nr.25/1-7 par aizņēmuma
nepieciešamību.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, LR likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu 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 Dunavas pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta pieteikums
„Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija”
(nr.10-05-L32100-000006) un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu
komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 80 000 (astoņdesmit tūkstoši lati) uz 10
(desmit) gadiem ar atlikto pamatsummas atmaksu uz vienu gadu Jēkabpils novada Dunavas
pagasta pārvaldes projekta „Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas
vienkāršotā rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000006) priekšfinansēšanai.
2. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 17.decembra protokols nr.10 lēmuma 62.§. 3.punktu.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Dunavas pagasta pārvaldei
10.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas
vienkāršota rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000003) priekšfinansēšanai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Saņemta Zasas pagasta pārvaldes 07.05.2010. vēstule nr.1-9/52 par
nepieciešamību.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, LR
pašvaldību budžetiem” 22.pantu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības

aizņēmuma
likuma „Par
fonda lauku
programmas
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2007.- 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
līdzfinansējuma saņemšanai Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta
pieteikums „Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota rekonstrukcija”
(nr.10-05-L32100-000003) un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu
komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 60 000 (sešdesmit tūkstoši lati) uz 10 (desmit)

gadiem ar atlikto pamatsummas atmaksu uz vienu gadu Jēkabpils novada Zasas pagasta
pārvaldes projekta „Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota rekonstrukcija”
(nr.10-05-L32100-000003) priekšfinansēšanai.
2. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 17.decembra protokols nr.10 lēmuma 67.§. 3.punktu.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Zasas pagasta pārvaldei

11.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija”
(nr.10-05-L32100-000007) priekšfinansēšanai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Saņemta Rubenes pagasta pārvaldes 10.05.2010. vēstule nr.1-10/77 par aizņēmuma
nepieciešamību.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, LR likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu 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 Rubenes pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta pieteikums
„Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000007) un 2010.gada
13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 62 000 (sešdesmit divi tūkstoši lati) uz 10

gadiem ar atlikto pamatsummas atmaksu uz vienu gadu Jēkabpils novada Rubenes pagasta
pārvaldes projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” (nr.10-05-L3210011

000007) priekšfinansēšanai.
2. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 17.decembra protokols nr.10 lēmuma 63.§. 3.punktu.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Rubenes pagasta pārvaldei
12.§
Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada
vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Saņemts Izglītības un kultūras pārvaldes 08.05.2010. iesniegums par finanšu līdzekļu
iedalīšanu.
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta 2.daļu un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības
Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt līdzekļu piešķiršanu LVL 400 (četri simti lati) Jēkabpils novada vispārizglītojošo
skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par gūtajiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos,
skatēs un sacensībās 2009./2010.mācību gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2. Par summu LVL 400 (četri simti lati) veikt grozījumus administrācijas tāmē un iekļaut
budžeta grozījumos.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Izglītības un kultūras pārvaldei
13.§
Par izdevumu kompensāciju Dunavas pagasta pārvaldei
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Saņemts Dunavas pagasta pārvaldes 10.05.2010. iesniegums Nr.23/1-7 par izdevumu
kompensāciju, kas radušies sakarā ar 2010.gada pavasara plūdiem.
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 2.daļu un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības
Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
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Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iztērēto līdzekļu kompensāciju Dunavas pagasta pārvaldei LVL 620.74 ( seši simti
divdesmit lati 74 santīmi) pamatojoties uz piestādīto dokumentu pamata.
2. Līdzekļus piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
3. Par summu LVL 620.74 (seši simti divdesmit lati 74 santīmi) veikt grozījumus tāmēs un
iekļaut budžeta grozījumos.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Dunavas pagasta pārvaldei
14.§
Par līdzfinansējumu Dunavas pagasta pārvaldei
no autoceļu fonda centralizētajiem līdzekļiem
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Saņemts Dunavas pagasta pārvaldes 10.05.2010. iesniegums nr.24/1-7 par
līdzfinansējuma 30% nodrošināšanu no sastādītās defektācijas koptāmes no autoceļu fonda
centralizētajiem līdzekļiem.
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 14.pantu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Jēkabpils novada domes apstiprināto „Jēkabpils novada pašvaldības ceļu fonda
līdzekļu pārvaldīšanas kārtību” (17.12.2009. protokols nr.10., 55.§) un 2010.gada 13.maija
Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Veikt neparedzētos darbus Dunavas pagasta autoceļiem, kas cietuši 2010.gada pavasara plūdu
laikā no autoceļu fonda centralizētajiem līdzekļiem, nepārsniedzot 30% no defektācijas
koptāmē norādītās summas.
2. Veicamo darbu apjomu un summu apmaksā pamatojoties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Dunavas pagasta pārvaldei
15.§
Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils Latviešu biedrībai
_____________________________________________________________________________

E.Meņķis B.Vaivode
Saņemts Jēkabpils Latviešu biedrības 07.05.2010. iesniegums par līdzekļu piešķiršanu
rīkotās izglītojošās konferences „Daugavas zīmes” lektoru transporta izdevumu segšanai.
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus LVL 50 (piecdesmit lati) Jēkabpils Latviešu biedrības rīkotās izglītojošās
konferences „Daugavas zīmes” lektoru transporta izdevumu segšanai.
2. Izdevumus apmaksāt pēc piestādītā rēķina ar Jēkabpils novada administrācijas rekvizītiem.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Jēkabpils Latviešu biedrībai
16.§
Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Orientēšanas Federācijai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Saņemta Latvijas Orientēšanās Federācijas 06.04.2010. vēstule nr.47 un G.Jakubovska
iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt braucienus uz Eiropas un Pasaules čempionātiem taku
orientēšanās sportā dalībnieku Gunti Jakubovski.
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2010.gada 20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt līdzekļu piešķiršanu LVL 300 (trīs simti latu) dalībnieka Gunta Jakubovska
izdevumu segšanai braucienam uz Eiropas un Pasaules čempionātiem taku orientēšanās
sportā ieskaitot līdzekļus Latvijas Orientēšanās Federācijas kontā.
2. Līdzekļus piešķirt no Ābeļu pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, G.Jakubovskim, Latvijas Orientēšanās
federācijai
17. §
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektiem
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Saņemts biedrības „Ūdenszīmes” 06.05.2010. iesniegums par līdzfinansējuma garantiju
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piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 18.03.2010.
sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts
biedrībām un nodibinājumiem” 2.1.punktu, 2010.gada 20.maija Jēkabpils novada pašvaldības
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada
pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektam „Mana zeme. Mana dzīve. Mans mantojums.” pašvaldības
līdzfinansējuma garantiju LVL 660.00 ( seši simti sešdesmit lati).
2. Atbalstīt projektam „Vecmāmiņas virtuve” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju LVL
483.00 (četri simti astoņdesmit trīs lati).
3. Atbalstīto līdzekļu apjomu LVL 1143 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs lati)
iekļaut 2011.gada budžeta projektā.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, biedrībai „Ūdenszīmes”
18.§
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrības „Sēļu pūrs” projektam
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Saņemts biedrības „Sēļu pūrs” 11.05.2010. iesniegums par līdzfinansējuma garantiju
piešķiršanu biedrības „Sēļu pūrs” projektam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 18.03.2010.
sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts
biedrībām un nodibinājumiem” 2.1.punktu, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada
pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –
1 balss (Anda Svarāne); Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektam „Aprīkojuma iegāde amatniekiem” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju
LVL 300.00 (trīs simti lati).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu LVL 300.00 (trīs simti lati) iekļaut 2011.gada budžeta projektā.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, biedrībai „Sēļu pūrs”
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19.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Noskaņa” projektam
________________________________________________________________________________

J.Subatiņš, G.Dimitrijeva
Biedrība „Noskaņa” lūdz piešķirt finansējumu projektam „Zasas sabiedriskā mūžizglītības
un vides attīstības centra izveide” LEADER+ programmas ietvaros.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības
atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” 2.1.punktu, 2010.gada 20.maija Jēkabpils novada
pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils
novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektam „Zasas sabiedriskā mūžizglītības un vides attīstības centra izveide”
pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu) iekļaut 2011.gada budžeta
projektā.
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai, Zasas pagasta pārvaldei, biedrībai „Noskaņa”
20.§
Par Zasas vecās ambulances telpu nomu biedrībai „Noskaņa”
________________________________________________________________________________

A.Vanags, J.Subatiņš, G.Dimitrijeva
Jēkabpils novada pašvaldība 13.05.2010. saņēma Zasas pagasta pārvaldes iesniegumu
iznomāt biedrībai „Noskaņa” Zasas vecās ambulances telpu 66.8 kv.m. platībā Zasas sabiedriskā
mūžizglītības un vides attīstības centra izveidei programmas LEADER+ projektu ietvaros uz 8
(astoņiem) gadiem ar nomas maksu LVL 5.00, tai skaitā PVN.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldību kustamo un nekustamo mantu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas
ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt biedrībai „Noskaņa” Zasas vecās ambulances telpu 66.8 kv.m. platībā Zasas
pagastā Jēkabpils novadā, Zasas sabiedriskā mūžizglītības un vides attīstības centra izveidei
programmas LEADER+ projektu ietvaros uz 8 (astoņiem) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par iznomāto telpu - 5.00 Ls/gadā tai skaitā PVN.
3. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt Nomas līgumu.
Sagatavoja: G.Dimitrijeva
Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei
21. §
Par koplietošanas telpu Bebru ielā 108, Jēkabpilī nomu
biedrībai „Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība”
(Biedrība „Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība”)

__________________________________________________________________
R.Mazulāne
Jēkabpils novada pašvaldība 10.05.2010. saņēma biedrības „Jēkabpils rajona
lauksaimnieku apvienība” iesniegumu, rast iespēju iznomāt koplietošanas telpu Nr.17, saskaņā
ar 03.07.2001. būves tehniskās inventarizācijas lietu (numurs 56010020201019-01), 11.4 kv.m.
platībā laboratorijas iekārtošanai sakarā ar Leader projekta iespējamo realizāciju.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldību kustamo un nekustamo mantu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pēc Leader projekta apstiprināšanas, iznomāt koplietošanas telpu Nr.17, 11.4 kv.m platībā
Bebru ielā 108, Jēkabpilī, saskaņā ar 03.07.2001. būves tehniskās inventarizācijas lietu
(numurs 56010020201019-01), biedrībai „Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība”
laboratorijas iekārtošanai uz 7 (septiņiem) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par iznomāto koplietošanas telpu - 10.00 Ls/gadā plus PVN.
3. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt Nomas līgumu.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojs, Bebru ielā 108, Jēkabpilī, LV-5201
22. §
Par zemes gabala „Ozolaine” nomas līguma slēgšanu
(„Ozolaine”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 003 0181)
___________________________________________________________________________
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R.Mazulāne
2010.gada 05. martā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts Pāvela Strašnova
(Pāvels Strašnovs) iesniegums Nr.118/3-16a, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību
iznomāt uz trīs gadiem zemes gabalu „Ozolaine”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra
Nr.5648 003 0181, 10,41 ha platībā.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 14a punktu, 30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, Administratīvā procesa likuma
55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētu zemes nomu”, apstiprināti Jēkabpils novada domes
sēdē 2010.gada 18.martā, prot.Nr.3, 12§, stājušies spēkā 2010.gada 25.martā,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Pāvelam Strašnovam Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu
„Ozolaine”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0181, 10,41 ha platībā ar
nomas termiņu trīs gadi.
2. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas noslēgt līgumu ar
Pāvelu Strašnovu, atbilstoši 2010.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības neapbūvētu zemes nomu” prasībām.
3. Lēmums zaudē spēku, ja mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas nav noslēgts zemes nomas
līgums.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas
un pakalpojumu sniegšanas nodaļai.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: Pāvelam Strašnovam, Ābeļu pagasta pārvaldei
23. §
Par atbalstu vasaras nometņu rīkošanā bērniem ar speciālām vajadzībām
(Latvijas bērnu fonda iesniegums)
______________________________________________________________

E.Meņķis, R.Rubina
Jēkabpils novada pašvaldība 05.05.2010. saņēmusi Latvijas Bērnu fonda iesniegumu
Nr.382/3-11, vasarā piedalīties vasaras nometnes rīkošanā bērniem ar speciālām vajadzībām 7 –
14 gadu vecumam. Nometnes tiek rīkotas ar ziedotāju atbalstu. Vidēji vienam bērnam tiek
izlietoti LVL 12.00 dienā.
Mūsu novadā bērni ar speciālām vajadzībām ir aptuveni 4 – 8. Ja būs bērnu vecāki, kuri
atbalstīs piedāvājumu par piedalīšanos nometnē, lūgums Jēkabpils novadam piedalīties ar
līdzfinansējumu nometnes rīkošanā 50 % apmērā.
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Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2010.gada 20.maija
Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada
13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties vasaras nometnes rīkošanā bērniem ar speciālām
vajadzībām.
2. Piedalīties ar līdzfinansējumu nometnes rīkošanā LVL 120 (viens simts
divdesmit) apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem diviem
bērniem.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļa, Latvijas bērnu fondam
24. §
Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu
attīstības programmas 2010.-2012.gadam apstiprināšanu
__________________________________________________
(A.Vanags)
Pamatojoties uz 11.03.1992. LR likumu „Par autoceļiem”, 24.03.1994. LR likumu
„Likums par budžetu un finansu vadību”, 11.03.2008. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.173
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu,

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmu 2010-2012 gadam,
Pielikums Nr.1.
2. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļas vadītāju A.Vanagu par atbildīgo programmas ieviešanā.
3. Noteikt, ka programma īstenojama saskaņā ar 17.12.2009.Jēkabpils novada domes
lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 55§) „Jēkabpils novada pašvaldības Ceļu fonda līdzekļu
pārvaldības kārtība”.
4. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājam A.Vanagam
katru gadu līdz 1.martam sniegt novada domei ziņojumu par programmas rezultātiem un
īstenošanas gaitu.
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Sagatavoja: A.Vanags
Izsūtīt: Jēkabpils novada pagastu pārvaldēm
Pielikums Nr.1
Apstiprināts ar
Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumu (prot.Nr.6, 24.§)
Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu
attīstības programma 2010.-2012.gadam
Jēkabpils novads izveidots 2009.gada jūnijā, apvienojoties 7 pagastiem – Ābeļu, Dignājas,
Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastam. Novada administrācija neatrodas novada
teritorijā, bet gan Jēkabpils pilsētā, Rīgas ielā 150a.
Jēkabpils novada visu pagastu centri ir savienoti ar valsts autoceļiem. Valsts autoceļu
garums Jēkabpils novadā ir 203,36 km, tai skaitā ar melno (asfalta) segumu ir 36 km, jeb 17,7%
no visu ceļu garuma. Ar asfaltētu ceļa segumu līdz novada administrācijai, kas atrodas Jēkabpilī,
ir savienoti 3 pagastu centri, tie ir Zasas pagasts, Kalna pagasts, Ābeļu pagasts. Pārējie pagasti ar
novada administrāciju ir savienoti ar grants seguma autoceļiem.
Valsts un pašvaldības autoceļu kvalitāte ir atkarīga no autoceļu (ielu) fondā atvēlētajiem
līdzekļiem. Pēdējo gadu laikā nepietiekoši veiktā grants seguma pastiprināšanas dēļ pieaug ceļu
nodilums. Palielinoties transportlīdzekļu kravnesībai, grants sega atsevišķos autoceļu posmos
zaudē nestspēju. Vajadzīgi lieli finansu resursi, lai saglābtu un uzlabotu esošos ceļus.
Jēkabpils novadu šķērso:
1.šķiras valsts autoceļi:
• P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži,
• P 74 Siliņi – Aknīste,
• P 75 Jēkabpils – Nereta – Lietuvas robeža,
• P 73 Vecumnieki – Nereta - Subate
2.šķiras valsts autoceļi:
• V14 790 Leimaņi – Mežgale – Grāvīši;
• V14 791 Leimaņi – Skrīveri;
• V14 783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste;
• V14 778 Daugava – Lapas;
• V14 801 Rubeņi – Dunava
Svarīgākais no vietējas nozīmes valsts autoceļiem ir V783 Jēkabpils-Dignāja- Ilūkste, kurš
savieno trīs pagastus (Ābeļu, Dignājas un Dunavas ) ar novada administrāciju Jēkabpilī. Ceļa
posms, kas iet pa novada teritoriju 58,1 km garumā, ir sliktā stāvoklī. It īpaši bojāts ir ceļa posms
no Dunavas līdz Jēkabpils novada robežai ar Ilūkstes novadu. Sliktais ceļu stāvoklis apgrūtina
novada iedzīvotāju nokļūšanu uz Jēkabpili, neveicina uzņēmējdarbību, it īpaši tūrismu, jo gar
Daugavu ir daudz skaistu vietu.
Jēkabpils novadam nav informācijas par reģionālās nozīmes un vietējās nozīmes valsts
autoceļu ieplānotajiem remontiem uz novadā esošajiem valsts autoceļiem. Tāpēc nav paredzama
šo ceļu krasa uzlabošanās.
Pēc novada izveidošanas piešķirtā mērķdotācija no valsts autoceļu fonda tika apvienota.
Apgūstot mērķdotāciju, pašvaldība vadās pēc 11.03.2008. LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas
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kārtība”.
Pašvaldība piešķirto mērķdotāciju var izlietot:
1. pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un
būvniecībai, kā arī satiksmes uzlabošanai;
2. pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai;
3. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem;
4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;
5. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un ielas;
6. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē;
7. pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai;
8. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;
9. pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
10. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldību ceļu un ielu
tīklā;
11. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnikas ar ceļu
uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideru, krūmgriežu un zāles pļaujmašīnu) iegādei un
uzturēšanai.
Jēkabpils novada kopējais pašvaldības autoceļu garums ir 488,38 km., no kuriem ceļu garums
ir 474,21 km. un ielu garums ir 14,17 km. No visu ceļu garuma (474,21 km.) ar melno segumu ir
tikai 1,920 km., jeb 0,40% no kopgaruma. Ar ielām ir mazliet labāk: no 14,172 km kopgaruma ar
melno segumu ir 5,157 km., jeb 36% .
Piešķirtā mērķdotācija Jēkabpils novadam 2010.gadā sastāda 117875 Ls. Neizlietotā summa
uz 2010.gada 1.janvāri bija 20844,14 Ls. Summas, kuras Jēkabpils novada pagastu pārvaldes
nebija izlietojušas uz 2010.gada 1.janvāri, tika piešķirtas to izlietošanai 2010.gadā.
Jēkabpils novada pašvaldības ielu un ceļu fonda
mērķdotācijas sadalījums 2010.gadam
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai

Pārvalde
Ābeļu
pagasta
pārvalde
Dignājas
pagasta
pārvalde
Dunavas
pagasta
pārvalde
Kalna
pagasta
pārvalde
Leimaņu
pagasta
pārvalde
Rubenes

ceļu
garums
km
70.45

ielu
garums
km
4.51

26.96
111.15

1.705

66.59
51.35
79.06

0.21
4.207

Kopā
ielu un
ceļu
garums
km

piešķirtā
dotāci-ja
70%

Atlikum
s uz

74.96

12664

2799.2

15463.2

1055

26.96

4555

5295.16

9850.16

380

112.855

19067

846.27

19913.27

1689

66.59

11250

2112.98

13362.98

938

51.56
83.267

8711
14068

2262.24
85.92

10973.24
14153.92

726
1072

01.01.2010

Korekcija

1200

-1200

Kopā

dotācija
vienam
mēnesim
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pagasta
pārvalde
Zasas pagasta
pārvalde
Kopā
Administrācija
Pavisam

68.65
474.21

3.54
14.172

72.19
488.382

12197
82512

5939
19340.77

0

18136
101852.8

1016
6877

474.21

14.172

488.382

35363
117875

1503.37
20844.14

0

36866.37
138719.1

2946
9823

70% no iedalītās valsts mērķdotācijas tiek sadalīts starp pagastu pārvaldēm ikdienas darbu
veikšanai pagastos proporcionāli pēc to ceļu un ielu garumiem (reģistrētajiem). Galvenie ikdienas
darbi pagastu pārvaldēs ir ceļu un ielu tīrīšana no sniega ziemas periodā, ceļu planēšana un
profilēšana vasaras periodā. Pēc vajadzības veic ceļu plātnes remontēšanu (aizberot bedres,
labojot bedres asfaltā), grāvju rakšanu un apaugumu noņemšanu gar ceļu malām, ielu un ceļu
appļaušanu vasaras periodā, kā arī citus darbus. Katra pagasta pārvalde var iegādāties
nepieciešamo tehniku ceļu un ielu uzturēšanai(izvērtējot piešķirtos finanšu līdzekļus).
Jēkabpils novada pagastu pārvaldes ir apsekojušas un izvērtējušas savu ceļu stāvokli.
Sastādīts plāns ceļu remontiem, izejot no piešķirtajiem finanšu resursiem.

2010.gads
Pagasta pārvalde

Ceļa nosaukums

Veicamie darbi

Darbu apjoms

Ābeļu pagasta
pārvalde

C15 Ceļinieki – Lapsas Ceļa seguma
atjaunošana

Pēc tāmes sastādīšanas
Posmā 0.6 – 1.6 km

Dignājas pagasta
pārvalde

C12 Kalna Majori –
purvs

Ceļa seguma
atjaunošana ar granti

Pēc tāmes sastādīšanas

C6 Tālivaldes
-Piesaules - Krusts

Ceļa seguma
atjaunošana ar granti

Pēc tāmes
sastādināšanas no 0.0 –
2.00 = 2 km.

Rubeņu pagasta
pārvalde

C23 Kadiķi - Virbuļi

Ceļa seguma pamata
atjaunošana ar smilti un
pārklāšana ar drupinātu
granti

Ceļa garums 0.850 km.
Smilts-700 kubikmetri
Dr. grants – 400
kubikmetri.

Zasas pagasta
pārvalde

C1 Zasa – Ģērķēni

Grāvju rakšana gar ceļa Posms Lazdas – Zīles
malām
Posma garums 363
metri

C3 Ogas – Puravanagi

Ceļmalu noņemšana ar Posmi: Celminieki –
autogreideri. Ceļa
Ogas un Celminieki

Dunavas pārvalde
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seguma atjaunošana ar Vidmiests,
granti
Posmu garumi: 2156 m.
un 1133 m.
C8 Zasa – Krastiņi Ogas

Ceļa seguma
atjaunošana ar granti

Ceļa garums 7.3 km.

Leimaņu pagasta
pārvalde

C13 Mežgale - Zodāni

Ceļa seguma
atjaunošana un grāvju
rakšana gar ceļu

Pēc tāmes sastādīšanas.
Posma garums – 1.73
km

Kalna pagasta
pārvalde

C 9 Dzintari- Desāres

Uzauguma noņemšana Pēc tāmes sastādīšanas
ar greideri un sāngrāvju ceļa posms 0- 4,4 km
rakšana. Ceļa seguma
atjaunošana ar dabīgo
un drupināto granti

2011.gads
Pagasta pārvalde

Ceļa nosaukums

Veicamie darbi

Darbu apjoms

Ābeļu pagasta
pārvalde
Dignājas pagasta
pārvalde

C3 Dignāja – Vilciņi - Seguma atjaunošana ar Pēc tāmes sastādīšanas.
Krustceles
granti
Posma garums -3.28
km.

Dunavas pagasta
pārvalde

C6 Tālivaldes
-Piesaules - Krusts

Ceļa seguma
atjaunošana ar dabīgo
un drupināto granti

Rubeņu pagasta
pārvalde

C18 Slate – Mežmaļi

Seguma atjaunošana ar Posmā 0.0 – 1.9 km.
drupinātu granti
Dr. grants – 930
kubikmetri.

C3 Rubiķi - Dronkas

Seguma atjaunošana ar Posmā 1.85 – 2.40 km
drupinātu granti
Dr. grants – 250
kubikmetri

C2 Krustceles –
Dignāja

Gravju rakšana gar ceļa Posmi:Ģērķēni –
malām
Kalvāni, 1840. metri un
Kalvāni – Ezerlejiņas,
954. metri

C5 Mežgala skola Landzāni

Seguma atjaunošana ar Pēc tāmes
drupinātu granti
sastādināšanas

Zasas pagasta
pārvalde

Leimaņu pagasta
pārvalde

Pēc tāmes sastādīšanas
posms 2.00- 4.39 km
Posma garums 2.39 km

C12 Kalēji – Šķērstāni Gravju rakšana gar ceļa Pēc tāmes
malām
sastādināšanas
C16 Pļaviņas - Purmaļi Seguma atjaunošana ar Pēc tāmes
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Kalna pagasta
pārvalde

C 32 KalnbirzesGobas
C 8 Dzintari- Krūkliņi

C 13 Akoti- Magones

dabīgu un drupinātu
granti

sastādināšanas.

Ceļa seguma
atjaunošana ar
šķembām
Sāngrāvju rakšana, ceļa
seguma atjaunošana ar
šķembām.
Ceļa seguma
atjaunošana ar
šķembām.

Pēc tāmes sastādīšanas
Ceļa posma garums 0.6
km
Pēc tāmes sastādīšanas
Ceļa posma garums 0.6
km
Pēc tāmes sastādīšanas
Ceļa posma garums 1.0
km

2012.gads
Pagasta pārvalde

Ceļa nosaukums

Veicamie darbi

Darbu apjoms

Ābeļu pagasta
pārvalde
Dignājas pagasta
pārvalde

C1 Lauciņi – Dignājas
kapi

Grāvju rakšana gar ceļa Pēc tāmes sastādīšanas.
malu un seguma
Seguma atjaunošana –
atjaunošana ar granti. 5.54 km un rakšana -1
km.

Dunavas pagasta
pārvalde

C6 Tālivaldes
-Piesaules - Krusts

Ceļa seguma
atjaunošana ar dabīgo
un drupināto granti

Rubeņu pagasta
pārvalde

C12 Alkšņi - Muktāni

Seguma atjaunošana ar Posmā 0.3 – 1.5 km un
drupinātu granti
1.9 – 2.6 km.
Dr. grants – 950
kubikmetri

Zasas pagasta
pārvalde

C4 Zasa – Pabērži Ceļinieki

Seguma atjaunošana ar Pēc tāmes
dabīgu un drupinātu
sastādināšanas.
granti
Posmā 0.0 – 6.94 km.

Leimaņu pagasta
pārvalde

C5 Leimaņi - Sējiņi

Grāvju rakšana gar ceļa Pēc tāmes
malu un seguma
sastādināšanas.
atjaunošana ar granti. Posmā 1.3 – 2.88 km

Kalna pagasta
pārvalde

C 14 Mežzemes skola- Grāvju rakšana. Ceļa
Pēc tāmes sastādīšanas
Minsteri
seguma atjaunošana ar Ceļa posma garums
dabīgo un drupināto
4.04 km
granti.

Pēc tāmes sastādīšanas
seguma atjaunošanas
posmā 5.84- 6.62 km
Posma garums 0.78 km

30% no iedalītās mērķdotācijas tiks izlietoti centralizēti. Daļa līdzekļu tiks izlietota ceļa
zīmju iegādei un uzstādīšanai, nepieciešamības gadījumos avārijas un dabas katastrofu seku
likvidācijai visā novada teritorijā (trīs pagastu teritorijas-Ābeļu, Dignājas, Dunavas, atrodas pie
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Daugavas un ir pakļautas plūdiem (īpaši Dunava), periodisko darbu veikšanai, kopīgai ceļu
tehnikas iegādei, projektu izstrādei. Avārijas seku likvidācijai līdzekļus piešķir ar domes
priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu. Visi veicamie darbi tiks izvērtēti atsevišķi, atkarībā
no finanšu resursiem.
Ar domes lēmumu gada laikā var pārcelt līdzekļus no centralizētajiem uz ikdienas, vai arī
otrādi – no ikdienas uz centralizētajiem.

Paredzētie lielākie centralizētie darbi:
Pagasta pārvalde

Ceļa nosaukums

Dignājas pagasta
pārvalde 2010.gads.

C8 Darbnīcu iela

Rubeņu pagasta
pārvalde 2011.gads.

Cauri Rubeņu centram
izveidot gājēju un
velosipēdistu ceļu.

Novada ceļu
reģistrācija

Visi ceļi

Veicamie darbi
Grants seguma
atjaunošana ar asfaltu

Darbu apjoms
Projekta izstāde un
tāmes sastādīšana.
0.21 km asfalta
uzklāšana
Pēc projekta un tāmes
sastādīšanas

Novada ceļu kartes
izgatavošana

Cenu aptauja

Ābeļu pagasta pārvalde C21 Kārkli - Pelīte
2011.gads un
2012.gads.

Kapitālais remonts

Projekta izstrāde un
tāmes sastādīšana

Dignājas pagasta
pārvalde 2011.gads

Grants seguma
atjaunošana ar asfaltu

Projekta izstāde un
tāmes sastādīšana.
0.22 km asfalta
uzklāšana

C16 Skola- Dzilnas

Palielinoties ceļu fonda līdzekļiem, var tik palielināti darbu apjomi, jo pārsvarā visi
novada ceļi ir sliktā stāvoklī. Sliktie ceļi neveicina uzņēmējdarbību novadā. Ja uzņēmējam
jāparedz arī izdevumi priekš sliktajiem ceļiem, viņiem kļūst neizdevīgi ražot produkciju
noteiktajā teritorijā. Tāds stāvoklis nesekmē novada attīstību un pasliktina iedzīvotāju dzīves
līmeni.
Attīstības programma katru gadu var tikt aktualizēta pēc mērķdotācijas saņemšanas.
25.§
Par pašvaldībai piekrītošās un piederošās neapbūvētas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iznomāšanu Kalna pagastā
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 11.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Kalna pagasta pārvaldes
vadītājas Marutas Cankales iesniegums, ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās
un piederošās neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iznomāšanu Kalna pagastā
sekojošām personām:
1. Z/s „ Spodrītes”, reģ. Nr.45404001114, īpašnieks Imants Gasiņš, iesniegums 11.05.2010.;
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2.
3.
4.
5.

Z/s „ Strautiņi”, reģ. Nr.45401009332, īpašniece Līga Linde, iesniegums 16.04.2010.;
Zinaīda Paure, iesniegums 07.05.2010.;
Antoņina Busule, iesniegums 21.04.2010.;
Z/s „Grantāres”, reģ.Nr. reģ.Nr.540400590, īpašnieks Jānis Rozumovskis, dzīvo Kalna
pagasts „Grantāres”, iesniegums 11.05.2010.;
6. Viktors Kurnosenko, zemes gabals „Ziedi”, kadastra Nr.56660030069 – 7,0 ha, 5 gadi,
iesniegums 11.05.2010.
Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” (apstiprināti
Jēkabpils novada domes sēdē 2010.gada 18.martā, prot. Nr.3, 12.§, stājušies spēkā 2010.gada
25.martā) un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Kalna pagasta I.Gasiņa zemnieku saimniecībai „Spodrītes” reģ.Nr.45404001114,
juridiskā adrese Jēkabpils novads, Kalna pagasts „Spodrītes”, lauksaimniecības vajadzībām
daļu no Jēkabpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Dzērves” Kalna pagasts,
kadastra Nr. 56660040011 – 5,9 ha platībā uz nomas termiņu 5 gadi.
2. Iznomāt Kalna pagasta I.Gasiņa zemnieku saimniecībai „Spodrītes” reģ.Nr.45404001114,
juridiskā adrese Jēkabpils novads, Kalna pagasts „Spodrītes”, lauksaimniecības vajadzībām
daļu no Jēkabpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Pupuriņi” Kalna pagasts,
kadastra Nr. 56660050048 – 3,5 ha platībā uz nomas termiņu 5 gadi.
3. Iznomāt
Kalna
pagasta
Līgas
Lindes
zemnieku
saimniecībai
„Strautiņi”,
reģ.Nr.45401009332, juridiskā adrese Jēkabpils novads, Kalna pagasts „Vaivari”-15,
lauksaimniecības vajadzībām daļu no Jēkabpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala
„Desāres” Kalna pagasts, kadastra Nr. 56660030075 – 14,0 ha platībā uz nomas termiņu 5
gadi.
4. Iznomāt Zinaīdai Paurei, lauksaimniecības vajadzībām daļu no Jēkabpils novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala „Mežloki” Kalna pagasts, kadastra Nr. 56660010169 – 6,8 ha platībā
uz nomas termiņu 10 gadi.
5. Iznomāt Antoņinai Busulei, lauksaimniecības vajadzībām daļu no Jēkabpils novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Dzērves” Kalna pagasts, kadastra Nr. 56660040011 –
4,0 ha platībā uz nomas termiņu 5 gadi.
6. Iznomāt Kalna pagasta J.Rozumovska zemnieku saimniecībai „Grantāres” reģ.Nr.540400590,
juridiskā adrese Jēkabpils novads, Kalna pagasts „Grantāres”, lauksaimniecības vajadzībām
daļu no Jēkabpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Dzērves” Kalna pagasts,
kadastra Nr. 56660040011 – 7,0 ha platībā uz nomas termiņu 5 gadi.
7. Iznomāt Viktoram Kurnosenko, lauksaimniecības vajadzībām daļu no Jēkabpils novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Ziedi” Kalna pagasts, kadastra Nr. 56660030069 – 7,0
ha platībā uz nomas termiņu 5 gadi.
8. Kalna pagasta pārvaldei noslēgt nomas līgumus atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības
2010.gada 18.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” prasībām.
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9. Lēmums zaudē spēku, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nav noslēgts nomas līgums.
10. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas
nodaļai.
Sagatavoja: Dz.Nartiša
Izsūtīt: Kalna pagasta pārvaldei
26.§
Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sastāva papildināšanu
________________________________________
E.Ūbele
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 27.punktu, 2010.gada
20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
atzinumu un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2010. gada 18. februāra lēmumā „Par
Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu” (sēdes protokola
Nr. 2.,26.§), papildinot komisijas sastāvu un iekļaujot komisijas sastāvā Ingrīdu Dreimani –
Antūžu speciālās internātpamatskolas speciālās izglītības pedagogu, komisijas locekli.
Sagatavoja: Izglītības un kultūras pārvalde
Izsūtīt: novadu pašvaldībām, Izglītības un kultūras pārvaldei
27. §
Par grozījumiem Jēkabpils novada
Izglītības un kultūras pārvaldes nolikumā
____________________________________________________
E.Ūbele
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 27.punktu, Jēkabpils
novada Izglītības un kultūras pārvaldes, 2010.gada 20.maija Jēkabpils novada pašvaldības
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada
pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes nolikumā
(apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2009. gada 12. novembra lēmumu, sēdes protokola Nr. 9,
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46.§), papildinot nolikuma 2. punktu ar jaunu teikumu: „Pārvaldei ir savs zīmogs bez Latvijas
mazā ģerboņa attēla.”
Sagatavoja: Izglītības un kultūras pārvalde
Izsūtīt: novadu pašvaldībām, Izglītības un kultūras pārvaldei
28.§
Par nolikuma „Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu
skolēnu un skolotāju apbalvošana par gūtajiem rezultātiem
olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās” apstiprināšanu
________________________________________
E.Ūbele
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 27.punktu, Jēkabpils
novada Izglītības un kultūras pārvaldes, 2010.gada 20.maija Jēkabpils novada pašvaldības
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada
pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju
apbalvošana par gūtajiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās” (nolikums
pielikumā).
Sagatavoja: Izglītības un kultūras pārvalde
Izsūtīt: novada pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm
Pielikums
Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr.6,28. §)
NOLIKUMS
Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju
apbalvošana par gūtajiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās

1. Mērķis: Aktivizēt darbu ar labākajiem, radošākajiem, talantīgākajiem skolēniem. Virzīt viņu
attīstību, izaugsmi, interesi.
2. Laika periods: Apbalvošana notiek par rezultātiem laika posmā no mācību gada sākuma līdz
mācību gada beigām.
3. Dalībnieki: Vispārizglītojošo skolu skolēni, skolotāji.
4. Vērtēšanas noteikumi:
4.1. Vērtēšana notiek šādos virzienos:
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mācību priekšmetu valsts olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji,
mācību priekšmetu starpnovadu olimpiāžu 1.-3.vietas ieguvēji,
individuālo sporta veidu 1.-3.vietas ieguvēji starpnovadu un valsts sacensībās,
komandu sporta veidu 1.-3.vietas ieguvēji starpnovadu sacensībās,
interešu izglītības starpnovadu konkursu un skates dalībnieki.
4.2. Vērtēšana notiek pēc punktu sistēmas (gan skolēns, gan pedagogs saņem attiecīgo
punktu skaitu):
1.vieta valsts olimpiādē / sporta sacensībās
35 / 20 punkti
2.vieta valsts olimpiādē / sporta sacensībās
30 / 15 punkti
3.vieta valsts olimpiādē / sporta sacensībās
25 / 10 punkti
atzinība valsts olimpiādē
20 punkti
1.vieta starpnovadu olimpiādē vai sporta sacensībās
15 punkti
2.vieta starpnovadu olimpiādē vai sporta sacensībās
10 punkti
3.vieta starpnovadu olimpiādē vai sporta sacensībās
5 punkti
Godalgota vieta starpnovadu interešu izglītības konkursā
15 punkti
Dalība interešu izglītības starpnovadu skatēs
5 - 10 punkti
1.-3.vieta komandu starpnovadu sporta sacensībās
5 - 10 punkti
4.3. Ja vienam skolotājam ir vairāki skolēni, kuri tiek izvirzīti apbalvošanai, tad
skolotājam piešķirtie punkti tiek aprēķināti šādi: Par augstāko sasniegumu punktu skaits
saskaņā ar 4.2.punktā doto, par pārējiem sasniegumiem – 1/2 no punktu kopsummas.
5. Apbalvošana.
5.1.
Naudas summu apbalvošanai nosaka ar novada domes lēmumu vai plānojot
nākošā gada budžetā.
5.2.
Apbalvošanai iedalītā naudas summa tiek sadalīta sekojoši: 2/3 - skolēnu
apbalvošanai,
1/3 - pedagogu apbalvošanai pēc iegūto punktu skaita. Summas uz vienu personu vai
kolektīvu tiek noapaļotas līdz Ls 5 proporcionāli iegūto punktu skaitam, pasniedzot
naudas vai materiālās balvas.
5.3.
Izglītības un kultūras pārvalde, izvērtējot pretendentus, par pamatu ņem doto
nolikumu, bet vajadzības gadījumā var izmainīt atsevišķus punktus, lai iekļautos
piešķirtās naudas summas ietvaros.
5.4.
Apbalvošanai izvirzīto skolēnu un viņu skolotāju sarakstu, saskaņā ar dotā
nolikuma 4.punktu, veido Izglītības un kultūras pārvalde pēc rezultātiem olimpiādēs,
interešu izglītības konkursos un skatēs, un Jēkabpils Sporta skolas sniegtās informācijas
par rezultātiem sportā.
5.5.
Apbalvošanai sagatavoto pretendentu sarakstu Izglītības un kultūras pārvalde
iesniedz novada domes priekšsēdētājam.
5.6.
Novada domes priekšsēdētājs izskata priekšlikumus, pieņem lēmumu un ar
rīkojumu nosaka apbalvojamos.
5.7.
Apbalvošana notiek svinīgā pasākumā ikgadējos Jēkabpils novada svētkos.
29.§
Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu
(SIA „Ošukalns” iesniegums par īpašumu „Kapāres”)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Ošukalns”, reģistrācijas Nr.45403003353,
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juridiskā adrese „Eķengrāve” Viesītes novads, 15.04.2010. iesniegumu ar lūgumu mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Kapāres”, Kalna pagasts,
kadastra Nr.56660040039, jo ir saņemta derīgo izrakteņu atradnes „Kapāres” pase.
Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
1. saskaņā ar 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.§), nekustamais īpašums „Kapāres”, Kalna pagasts,
kadastra Nr.56660040039, atrodas plānotajā atļautajā teritorijā – lauksaimniecības
teritorija, kurā ir smilts un grants iegulas.
2. SIA „Ošukalns”, reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve” Viesītes
novads, ir saņemta derīgo izrakteņu atradnes „Kapāres” pase.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, LR Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 2010.gada
13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam „Kapāres”, Kalna pagasts, zemes
vienībai ar kadastra Nr.56660040039 6,7 ha platībā no 0101 – lauksaimniecība uz mērķi –
0401 derīgo izrakteņu ieguves teritorija.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Sagatavoja: Dz.Nartiša
Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai; Leimaņu,
Kalna
pagasta
pārvaldei;
„Ošukalns”, „Eķengrāve”, Viesītes novads
30. §
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu „Vārpas” dzīvoklis-1

SIA

(Dignājas pagasta pārvalde)
______________________________________________________________

R.Rubina
Jēkabpils novada pašvaldība 05.05.2010. saņēmusi Dignājas pagasta pārvaldes
iesniegumu Nr.382/3-11, kurā lūdz piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim
„Vārpas” dzīvoklis -1. Pašreiz tas izīrēts trūcīgai ģimenei ar diviem nepilngadīgiem bērniem.
Pēc Jēkabpils novada Sociālo dzīvokļu nolikuma 3. nodaļas „Personas, kuras ir tiesīgas
īrēt sociālo dzīvokli”, 3.1, 3.2. apakšpunktiem ģimene ir atzīta par trūcīgu un ir tiesīga saņemt
dzīvoklim „Vārpas” dzīvoklis - 1., Dignājas pagasts, Jēkabpils novads sociālā dzīvokļa statusu.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta
1.punkta 1.daļu, 20.05.2010. Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas
ierosinājumu,
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu uz nenoteiktu laiku dzīvoklim „Vārpas” dzīvoklis - 1,
Dignājas pagastā, Jēkabpils novads.
Sagatavoja: Sociālais dienests
Izsūtīt: Dignājas pagasta pārvaldei
31. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Elza Kukle, „Ērmītes”, Leimaņu pag., Jēkabpils novads)
_____________________________________________________________________________

R.Mazulāne
2010.gada 13.aprīlī Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldē saņemts Elzas Kukles
iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt dzīvojamā mājā „Ērmītes” dzīvokli Nr.4 ar platību 56,75
kv.m., Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā sakarā ar to, ka nav citas dzīvesvietas.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz
palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo
telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības, saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo
noteikumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 2.1.7. punktu, Elzai Kuklei,
dzīvojamā mājā „Ērmītes” dzīvokli Nr.4 ar platību 56,75 kv.m., Leimaņu pagastā,
Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
2. Aicināt Elzu Kukli viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamā
mājā „Ērmītes” dzīvoklis Nr.4 ar platību 56,75 kv.m., Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā
īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses dzīvojamā māja „Ērmītes” , dzīvoklis
Nr.4, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar Elzu Kukli un nodot dzīvojamās telpas saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas
aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
Sagatavoja: R.Mazulāne
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Izsūtīt: Leimaņu pagasta pārvaldei, Elzai Kuklei
32. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Klaudija Krievāne, „Buķi”, Slate, Rubenes pag., Jēkabpils nov.)
_____________________________________________________________________________

R.Mazulāne
2010.gada 20.aprīlī Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldē saņemts Klaudijas
Krievānes iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Sila ielā 2 dzīvoklis 7, Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā sakarā ar to, ka īrētais dzīvoklis tiek uzteikts un citas dzīvojamās platības nav.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz
palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo
telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības Klaudijai Krievānei uz dzīvojamo telpu Sila ielā 2 dzīvoklis 7, Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
2. Aicināt Klaudiju Krievāni viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt
dzīvojamo telpu Sila ielā 2 dzīvoklis 7, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un
deklarēt dzīves vietu pēc adreses Sila iela 2, dzīvoklis 7, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu
ar Klaudiju Krievāni un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums
Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, Klaudijai Krievānei
33. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Jānis Bite, „Kalnāres”, Zasas pag., Jēkabpils nov.)
_____________________________________________________________________________

R.Mazulāne
2010.gada 20.aprīlī Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldē saņemts Jāņa Bites
iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli Akmeņāres 5 dzīvoklis 2, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā sakarā ar ģimenes nodibināšanu.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz
32

palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo
telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības Jānim Bitem uz dzīvojamo telpu Akmeņāres 5 dzīvoklis 2, Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
2. Aicināt Jāni Biti viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo
telpu Akmeņāres 5 dzīvoklis 2, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt
dzīves vietu pēc adreses Akmeņāres 5 dzīvoklis 2, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar Jāni Biti un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, Jānim Bitem
34. §
Par telpu grupas veida maiņu un īres tiesību piešķiršanu
(Daiga Minakovska, „Daugaviņas”, Dignājas pag., Jēkabpils nov.)
_____________________________________________________________________________

R.Mazulāne
2010.gada 27.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Daigas Minakovskas
iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli „Vārpas” dzīvoklis 1, Dignājas pagastā, Jēkabpils
novadā sakarā ar to, ka ar diviem mazgadīgiem bērniem nevar sadzīvot ar vecākiem vecāku mājā.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz
palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo
telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt telpu grupas „Vārpas” -1, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, izmantošanas veidu no
33

nedzīvojamās telpas grupas uz dzīvojamo telpu grupu.
2. Piešķirt īres tiesības Daigai Minakovskai uz dzīvojamo telpu „Vārpas” dzīvoklis 1, Dignājas
pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
3. Aicināt Daigu Minakovsku viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt
dzīvojamo telpu „Vārpas” dzīvoklis 1, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un
deklarēt dzīves vietu pēc adreses „Vārpas” dzīvoklis 1, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads.
4. Uzdot Dignājas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar Daigu Minakovsku un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: Dignājas pagasta pārvaldei, Daigai Mikanovskai
35. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Mirdza Rudmina, Salaspils 6/1- 45, Rīga)
_____________________________________________________________________________

R.Mazulāne
2010.gada 10.maijā Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldē saņemts Mirdzas Rudminas
iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Lauku ielā 3 dzīvoklis 7, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā sakarā ar to, ka vēlas dzīvot Zasā.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz
palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo
telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības Mirdzai Rudminai uz dzīvojamo telpu Lauku ielā 3 dzīvoklis 7, Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
2. Aicināt Mirdzu Rudminu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt
dzīvojamo telpu Lauku ielā 3 dzīvoklis 7, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un
deklarēt dzīves vietu pēc adreses Lauku iela 3 dzīvoklis 7, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu
ar Mirdzu Rudminu un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums
Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
Sagatavoja: R.Mazulāne
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Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, Mirdzai Rudminai
36.§
Par īres tiesību piešķiršanu
(Ingus Belanoška, „Grāvlejas”, Kalna pag., Jēkabpils novads)
_____________________________________________________________________________

R.Mazulāne
2010.gada 9.maijā Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldē saņemts Ingusa Belanoškas
iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli dzīvojamā mājā „Vaivari” dzīvoklis 5, Kalna pagastā,
Jēkabpils novadā sakarā ar to, ka vēlas dzīvot patstāvīgi un atsevišķi no vecākiem.
Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz
palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo
telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības Ingusam Belanoškam uz dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā
„Vaivari” dzīvoklis 5, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā.
2. Aicināt Ingusu Belanošku viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt
dzīvojamās telpas „Vaivari” dzīvoklis 5, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt
dzīves vietu pēc adreses dzīvojamā māja „Vaivari” dzīvoklis 5, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.
3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar Ingusu Belanošku un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt:Kalna pagasta pārvaldei, Ingusam Belanoškam
37. §
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(„Zīles”, Zasas pagasts, kadastra Nr.5698 003 0089)
________________________________________________________________________
R.Mazulāne
2010. gada 22. aprīlī Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldē saņemts Jāņa Bražūna
iesniegums Nr.462-2-23, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zīles”, (īpašuma kadastra Nr. 5698 003 0089) Zasa, Zasas
pagasts, Jēkabpils novads, kas sastāv no zemes gabala 2,1 ha platībā un 1 (vienas) dzīvojamās
mājas un 1 (vienas) palīgēkas.
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Iesniegumam pievienots 2010.gada 22.aprīlī noslēgtais pirkuma līgums, no kura redzams,
ka nekustamā īpašuma pirkuma maksa 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 pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada
pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zīles”, (īpašuma kadastra Nr.

5698 003 0089) Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kas sastāv no zemes gabala 2.1 ha
platībā un 1 (vienas) dzīvojamās mājas un 1 (vienas) palīgēkas, kas atrodas Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā, saskaņā ar 2010. gada 22. aprīlī noslēgto pirkuma līgumu. Lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, J.Bražūnam
38. §
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(„Auziņi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 002 0022)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags
2010. gada 11. maijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts Gata Zariņa
iesniegums, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „Auziņi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 002 0022, kas
sastāv no zemes gabala 9,08 ha platībā (zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas).
Iesniegumam pievienots 2010.gada 07.maija pirkuma līgums, no kura redzams, ka
nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _______.
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
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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 pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta
1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Auziņi”, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 002 0022, kas sastāv no zemes gabala 9,08 ha
platībā (zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas), saskaņā ar 2010. gada 07.
maijā 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, Gatim Zariņam
39. §
Par autoveikala maršruta grafika apstiprināšanu tirdzniecībai
ar alkoholu un tabakas izstrādājumiem IK „JULITA”
(IK „JULITA”, „Seržanti”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, reģ. Nr.45402017877)
_________________________________________________________________
R.Mazulāne
2010.gada 28.aprīlī saņemts IK „JULITA”, „Seržanti”, Vandāni, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, vienotais reģistrācijas Nr.45402017877 iesniegums ar lūgumu piešķirt alkohola
un tabakas izstrādājumu tirdzniecības atļauju autoveikalam IK „JULITA”.
30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”
25.6.punkts nosaka, ka, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas
izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus, tabakas
izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, attiecīgajam iesniegumam jāpievieno maršruta
grafiks, kas apstiprināts tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais
autoveikals, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu,
alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos.
19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. un 11.punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu un izsniegt atļaujas un licences
komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.
Iesniegumam pievienots autoveikala maršruta grafiks.
Pamatojoties uz 22.04.2004. LR likumu „Alkoholisko dzērienu aprites likums”,
30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”,
19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10., 11. punktu un 2010.gada
13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
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Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda
Svarāne, Aivars Vanags); PRET – 1 balss (Gints Audzītis,); ATTURAS – 2 balsis
(Dzidra Jakovicka, Māris Urbāns); Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt IK „JULITA”, vienotais reģistrācijas Nr.45402017877, juridiskā adrese
„Seržanti”,
Vandāni,
Dignājas
pagasts,
Jēkabpils
novads,
pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta- autoveikala (automašīna RENAULT MESSENGER, valsts
numurs GG1966) maršruta grafiku tirdzniecībai ar alkoholu un tabakas izstrādājumiem
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: IK „JULITA”
Pielikums Nr.1
Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumam (prot.Nr.6, 39. §)
Maršruta grafiks tirdzniecībai ar alkoholu un tabakas izstrādājumiem
Nr.p.k. Pagasta nosaukums

Apdzīvotās vietas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Seržanti
Kalnaeņģevīres
Bērzone
Sīļi
Geidāni
Vecāres
Mazslate
Auzāni
Silavnieki
Staši
Vilciņi
Debesnieki
Spēlēni
Moči
Izabelina
Veckrūmiņi
Maiņi
Līči
Rāceņi
Ceļmalas
Bērzi

Dignājas pagasts
Dignājas pagasts
Zasas pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts

Tirdzniecības
pirmdienās
ceturtdienās
8.00
8.20
8.40
9.30
9.50
10.20
10.40
11.00
11.30
12.00
12.20
12.50
13.10
13.30
14.00
14.20
14.40
15.00
15.30
16.00
16.20

laiks
un
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22.
23.

Dunavas pagasts
Dignājas pagasts

Grantsbedres
Seržanti

16.50
17.00

40. §
Par autoveikala maršruta grafika apstiprināšanu tirdzniecībai
ar alkoholu un tabakas izstrādājumiem zemnieku saimniecībai „ASSI”
(Z/S „ASSI”, „Krogs pie Viktora”, Saukas pagasts, Viesītes novads, vien.reģ. Nr.45404000157)
_____________________________________________________________

R.Mazulāne
2010.gada 27.aprīlī saņemts Z/S „ASSI”, juridiskā adrese: „Krogs pie Viktora”, Saukas
pagasts, Viesītes novads, vienotais reģistrācijas Nr.45404000157 iesniegums ar lūgumu atļaut
veikt izbraukuma tirdzniecību pa saskaņotu maršrutu Dunavas pagastā z/s „ASSI” autoveikaliem
ar pārtikas precēm, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm un alkoholu un tabakas
izstrādājumiem.
30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”
25.6.punkts nosaka, ka, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas
izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus, tabakas
izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, attiecīgajam iesniegumam jāpievieno maršruta
grafiks, kas apstiprināts tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais
autoveikals, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu,
alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos.
19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. un 11.punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu un izsniegt atļaujas un licences
komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.
Iesniegumam pievienoti automašīnas - autoveikala MERCEDES BENZ 0309 FO6472,
MERCEDES BENZ 309 FU9231, MERCEDES BENZ FK9567, MERCEDES BENZ 0309
FH422, maršruta grafiki, speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, un
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai un:
1. Pielikums Nr.13 speciālai atļaujai (licencei) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, Sertifikātu Nr.PKV-10086;
2. Pielikums Nr.12 speciālai atļaujai (licencei) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, Sertifikātu Nr.PKV-10087;
3. Pielikums Nr.14 speciālai atļaujai (licencei) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, Sertifikātu Nr.PKV-10088;
4. Pielikums Nr.15 speciālai atļaujai (licencei) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, Sertifikātu Nr.PKV-8895.
Pamatojoties uz 22.04.2004. LR likumu „Alkoholisko dzērienu aprites likums”,
30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”,
19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10., 11. punktu un 2010.gada
13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda
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Svarāne, Aivars Vanags); PRET – 1 balss (Gints Audzītis,); ATTURAS – 2 balsis
(Dzidra Jakovicka, Māris Urbāns); Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Z/S „ASSI”, juridiskā adrese: „Krogs pie Viktora”, Saukas pagasts, Viesītes
novads, vienotais reģistrācijas Nr.45404000157, pārvietojamo mazumtirdzniecības punktuautoveikalu:
1.1.MERCEDES BENZ 0309 FO6472, maršruta grafiku tirdzniecībai ar pārtikas precēm,
pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.2.MERCEDES BENZ 309 FU9231, maršruta grafiku tirdzniecībai ar pārtikas precēm,
pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem
saskaņā ar pielikumu Nr.2.
1.3.MERCEDES BENZ FK9567, maršruta grafiku tirdzniecībai ar pārtikas precēm,
pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
1.4.MERCEDES BENZ 0309 FH422, maršruta grafiku tirdzniecībai ar pārtikas precēm,
pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem
saskaņā ar pielikumu Nr.4.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: z/s „ASSI”
Pielikums Nr.1
Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumam (prot.Nr.6, 40. §)
Autoveikala MERCEDES BENZ 0309 FO6472, maršruta grafiks tirdzniecībai ar pārtikas
precēm, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem
Nr.p.k. Pagasta nosaukums

Apdzīvotās vietas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zasas pagrieziens
Krastiņi
Putrāmīši
Šveickalni
Zentiņi
Dobkalni
Bedraines
Dobkalni
Zentiņi
Šveickalni
Putrāmīši
Krastiņi
Zasas pagrieziens

Dignājas pagasts
Dignājas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dignājas pagasts
Dignājas pagasts

Tirdzniecības laiks
otrdienās un
piektdienās
15.00
15.05
15.10
15.15
15.20
15.25
15.30
15.35
15.40
15.45
15.50
15.55
16.00
40

Pielikums Nr.2
Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumam (prot.Nr.6, 40. §)
Autoveikala MERCEDES BENZ 309 FU9231, maršruta grafiks tirdzniecībai ar pārtikas precēm,
pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem.
Nr.p.k. Pagasta nosaukums

Apdzīvotās vietas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zasas pagrieziens
Krastiņi
Putrāmīši
Šveickalni
Zentiņi
Dobkalni
Bedraines
Dobkalni
Zentiņi
Šveickalni
Putrāmīši
Krastiņi
Zasas pagrieziens

Dignājas pagasts
Dignājas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dignājas pagasts
Dignājas pagasts

Tirdzniecības laiks
otrdienās un
piektdienās
15.00
15.05
15.10
15.15
15.20
15.25
15.30
15.35
15.40
15.45
15.50
15.55
16.00

Pielikums Nr.3
Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumam (prot.Nr.6, 40. §)
Autoveikala MERCEDES BENZ FK9567, maršruta grafiks tirdzniecībai ar pārtikas precēm,
pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem
Nr.p.k. Pagasta nosaukums

Apdzīvotās vietas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zasas pagrieziens
Krastiņi
Putrāmīši
Šveickalni
Zentiņi
Dobkalni
Bedraines
Dobkalni
Zentiņi
Šveickalni
Putrāmīši

Dignājas pagasts
Dignājas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts

Tirdzniecības laiks
otrdienās un
piektdienās
15.00
15.05
15.10
15.15
15.20
15.25
15.30
15.35
15.40
15.45
15.50
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12.
13.

Dignājas pagasts
Dignājas pagasts

Krastiņi
Zasas pagrieziens

15.55
16.00

Pielikums Nr.4
Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumam (prot.Nr.6, 40. §)
Autoveikala MERCEDES BENZ 0309 FH422, maršruta grafiks tirdzniecībai ar pārtikas precēm,
pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm, alkoholu un tabakas izstrādājumiem
Nr.p.k. Pagasta nosaukums

Apdzīvotās vietas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zasas pagrieziens
Krastiņi
Putrāmīši
Šveickalni
Zentiņi
Dobkalni
Bedraines
Dobkalni
Zentiņi
Šveickalni
Putrāmīši
Krastiņi
Zasas pagrieziens

Dignājas pagasts
Dignājas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dunavas pagasts
Dignājas pagasts
Dignājas pagasts

Tirdzniecības laiks
otrdienās un
piektdienās
15.00
15.05
15.10
15.15
15.20
15.25
15.30
15.35
15.40
15.45
15.50
15.55
16.00

41.§
Par sporta metodiķa amatu
_____________________________________________________________________________

E.Meņķis, E.Ūbele
Izglītības un kultūras pārvaldes darba uzraudzības padomes sēdē tika apspriests jautājums
par Sporta metodiķa amata izveidi un finansēšanas modeļiem sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas
pašvaldību.
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2010.gada
13.maija Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas un 2010.gada 20.maija Jēkabpils
novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt līguma slēgšanu starp pašvaldību un sporta metodiķi par 0,1 slodzi ar 2010.gada
1.septembri.
2. Atbalstīt atlīdzības izmaksu no mērķdotācijas interešu izglītībai.

Sagatavoja: E.Ūbele
Izsūtīt: Izglītības un kultūras pārvaldei

42. §
Par atļaujas izsniegšanu zvejot Daugavā ar murdu
______________________________________
R.Mazulāne
2010.gada 13.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Induļa Ločmeļa iesniegums,
kurā viņš lūdz izsniegt atļauju zvejai ar vienu murdu Daugavas upē Dunavas pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 16.panta 4. punkts nosaka, ka visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju murdiem
Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 13.pants nosaka, ka Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība un 27.panta 2.punkts nosaka, ka, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar
ūdenstilpes nomu, tās iznomā pašpatēriņa zvejai – uz vienu gadu.
12.04.1995. likums „Zvejniecības likuma” 5. pants nosaka, ka pašvaldības funkcija zivju
resursu pārvaldīšanā ir, ka Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību
izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas
tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās
vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 11.08.2009. LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu zvejas izmantošanas kārtību”, 02.05.2007. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”, Administratīvā procesa likuma 55.panta
1.punktu, 66., 67.pantu un 2010.gada 13.maija Jēkabpils novada pašvaldībās Finanšu komitejas
ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut zvejot Daugavā Jēkabpils novada Dunavas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai,
ievērojot 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības, Indulim
Ločmelim.
2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30
metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils
novada
pašvaldības,
reģ.Nr.90009116789,
speciālā
budžeta
kontā
Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka Indulis Ločmelis zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Dunavas pagasta pārvaldei.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: Dunavas pagasta pārvaldei, I.Ločmelim

43.§
Par pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Jēkabpils novada pašvaldībā 18.05.2010. saņemts Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Jēkabpils iecirkņa priekšnieka Z.Januševska Nr. 20/16-4/2-4003 vēstule par degvielas
piešķiršanu.
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 21.punktu, Valsts
un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu, „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta 2.daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis,
Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 2 balsis
(Aldis Jasis, Anda Svarāne), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības tiešās pārvaldes iestādei „Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldei” degvielu LVL 700 (septiņi simti lati) vērtībā.
2. Noslēgt līgumu par degvielas bezatlīdzības nodošanu (pielikumā).
3. Līdzekļus piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Par summu LVL 700.00
(septiņi simti lati) veikt grozījumus tāmēs un iekļaut nākošajos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Jēkabpils iecirkņa priekšniekam Z.Januševskim.
Pielikums
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Jēkabpils novada domes 20.05.2010.
sēdes lēmumam (prot.Nr.6, 43. §)
Līgums par degvielas bezatlīdzības nodošanu
Jēkabpilī divi tūkstoši desmitā gada ___________ maijā (___.05.2010.).
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116789, juridiskā adrese Rīgas iela 150a,
Jēkabpils, LV-5202, turpmāk tekstā saukts Pašvaldība, kura vārdā pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 69. panta pirmās daļas 1., 6., 8. pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9.
jūlija saistošo noteikumiem Nr. 1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar
Jēkabpils novada domes 09.07.2009. lēmumu, sēdes protokola Nr. 2, 1.§), rīkojas Jēkabpils
novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, no vienas puses, un Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde, adrese: Katoļu iela 8a, Jelgava, LV-3001, turpmāk tekstā saukta Pārvalde,
kura vārdā rīkojas __________________, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses,
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:
1. Pašvaldība nodod un Pārvalde pieņem bez atlīdzības degvielu Ls 700,00 vērtībā. Degviela tiek
izsniegta katru mēnesi Ls 100,00 vērtībā. Pašvaldība degvielu nodod apmaksājot rēķinus Ls
100,00 mēnesī a/s „Viada” un izsniedzot degvielas norēķinu karti.
2. Degviela tiek nodota ar mērķi nodrošināt Pārvaldes Jēkabpils iecirkņa darbu (dienesta
transporta līdzekļu pārvietošanos sabiedriskās kārtības nodrošināšanai) Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā.
3. Pašvaldība izsniedz Pārvaldes norādītajai personai degvielas karti. Degviela tiek uzpildīta a/s
„Viada” degvielas uzpildes stacijās, nepārsniedzot 1.punktā noteiktos limitus. Pārvaldei ir
tiesības izvēlēties degvielas veidu, ja to pieļauj izsniegtā degvielas uzpildes karte.
4. Pārvaldes apņemas nodrošināt pārstāvja ierašanos Pašvaldībā katra mēneša 10. datumā, lai
parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izlietotu degvielu.
5. Pārvalde ir atbildīga par 1. punktā noteiktā degvielas limita nepārsniegšanu. Pēc pašvaldības
pieprasījuma limita pārsniegšana Pašvaldībai tiek kompensēta.
6. Pašvaldībai ir tiesības pārliecināties par degvielas izlietošanas atbilstību līguma mērķim, tas ir
prasīt un saņemt no Pārvaldes informāciju un attiecīgos dokumentus.
7. Līguma izpildei Pašvaldība norīko kontaktpersonu – Ilviju Daņiļeviču, tālrunis 65220734, epasts ilvija.danilevica@jekabpilsnovads.lv, Pārvalde ______________________________,
tālrunis __________, e-pasts ______________________.
8. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji pārtraukt līgumu 5 dienas iepriekš rakstveidā brīdinot
Pārvaldei.
9. Līgums stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā un darbojas līdz 2010. gada 31. decembrim.
10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas Pašvaldībā, otrs – Pārvaldē.
Pašvaldība

Pārvalde

Jēkabpils novada pašvaldība

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde

Reģistrācijas Nr. 90009116789

Reģistracijas Nr. 90000015151

Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

Adrese: Jelgava, Katoļu iela 8a, LV-3001

Banka: Latvijas Hipotēku un zemes banka

Banka:
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Norēķinu konts: LV11LHZB5200170616002

Norēķinu konts:

Jēkabpils novada pašvaldības vārdā:
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors
Jānis Subatiņš

44.§
Par Rubenes pamatskolas struktūrvienības darba laika grafiku vasaras periodā
________________________________________________________________________________

J.Subatiņš
Izskatot Rubenes pamatskolas direktores I.Kantānes 2010. gada 10. maija iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 2010.gada
20.maija Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pārtraukt Rubenes pamatskolas struktūrvienības „Zelta sietiņš” darbību
vasaras mēnešos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram.
Lēmumu izsniegt Rubenes pamatskolas direktorei I.Kantānei.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2010.gada 10.jūnijā.
Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 17.jūnijā.
Sēde slēgta plkst.13:00
Sēdi vadīja

.05.2010. Edvīns Meņķis

Protokolēja

Austra Boluža

46

