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LATVIJAS REPUBLIKA             

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

 
JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2009. gada 20. augustā         Nr. 5 
 
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: Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Aivars Vanags 
 
Nepiedalās - Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns. 
 
Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors Jānis Subatiņš, juriskonsulte Inese Tumanova, 
Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš, Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta 
Cankale, Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška, Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andris Baltaruņķis, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs Antons Tropiks, Rubenes pagasta 
pārvaldes vadītājs Ivars Rubeniņš, Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kalniņš,  Sociālā 
dienesta vadītāja Ritma Rubina, SIA „Eglainīte” valdes loceklis Jānis Jukša, SIA „Eglainīte” 
grāmatvede Ērika Narkeviča, Dunavas bibliotēkas vadītāja kandidāts Sandis Ruļuks un laikraksta 
„Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa 
 
Sēdes vadītājs Edvīns Meņķis ierosina  papildināt sēdes darba kārtību ar 3 papildus jautājumiem:  

1. Par novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu algas likmes noteikšanu.  

2.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lazdukalni”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 006 

0005) 
3.  Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu Leimaņu pagasta nekustamajam 

īpašumam „Jaunklāvi” kadastra Nr. 5674 006 0073; 5674 006 0074 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ:  
 



 2 

Papildināt darba kārtību ar trīs jautājumiem Nr.: 
49. .Par novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu algas likmes noteikšanu.  

50. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lazdukalni”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 006 0005) 

51.  Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu Leimaņu pagasta nekustamajam 

īpašumam „Jaunklāvi” kadastra Nr. 5674 006 0073; 5674 006 0074 

 
Darba kārtība: 
 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

1. Par Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesu darbību 
2. Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 
3. Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam („D/s Veselība Nr. 8”, 

Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 005 0087). 
4. Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam (Lejas iela 27, Ābeļu 

pag., kadastra Nr. 5648 003 0168). 
5. Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam („Apīņi”, Ābeļu pag., 

kadastra Nr. 5648 001 0005). 
6. Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam („Kodoli”, Ābeļu pag., 

kadastra Nr. 5648 001 0235). 
7. Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam („Dimanti”, Ābeļu pag., 

kadastra Nr. 5648 003 0060). 
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Rasas”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 56480030193) 
9. Par atļauju pievienoties Ābeļu pagasta ūdensvadam un kanalizācijas tīklam  
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Ratītes”, Leimaņu pag., kadastra Nr. 56740030021).  
11. Par zemes platības precizēšanu („Stīpiņi”, Ābeļu pag., kadastra Nr.56480060025) 
12. Par zemes nomu („Jaunzemi”, Dignājas pag., kadastra Nr. 56520020046, 56520020113). 
13. Par zemes nomu („Sūnas”, Rubenes pag., kadastra Nr. 56820080153). 
14. Par zemes nomu („Jaunmurri”, Rubenes pag.) . 
15. Par projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā” 
16. Par ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto 

saistību pārņemšanu spēkā esošajiem līgumiem uz 2009.gada 30.jūniju. 
17. Par grozījumiem 23.07.2009. sēdes lēmumā Nr.3 „Par ELFLA pasākumā 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību pārņemšanu” un 
projekta nosaukuma precizēšanu 

18. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansētā projekta „Rubenes pagasta Rubenes pamatskolas apkures sistēmas 
rekonstrukcija” priekšfinansēšanai 

19. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam””. 

20. Par Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstu par valsts vienreizējās dotācijas 
izlietojumu infrastruktūras attīstībai 

21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ābeļu bērnu dienas centrs” 
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem „Brīvdabas pasākumu nodrošinājums” un 

„Kapsētu infrastruktūras izveidošana, uzlabošana, attīstība” 
23. Par Jēkabpils novada domes noteikumu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju Jēkabpils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2009./2010. gadam” apstiprināšanu 

24. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda slēgšanu 
25. Par mērķdotāciju pašvaldības iestāžu tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 
26. Par ikmēneša pabalstu bijušajai Kalna pagasta padomes priekšsēdētājai Skaidrītei 

Jostsonei 
27. Par dzīvības apdrošināšanu Jēkabpils novada pirmklasniekiem 
28. Par ģimenes ārsta prakses vietas izveidi Jēkabpils novada Leimaņu pagastā 
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29. Par Zasas vidusskolas filiāles darbību 
30. Par transportlīdzekļu nodošanu bilancē un bezatlīdzības lietošanu 
31. Par SIA „Eglainīte” darbību. 
32. Par pirmskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” darbību. 
33. Par Jēkabpils novada pašvaldības iestādes – Dunavas pagasta bibliotēkas vadītāja 

apstiprināšanu 
34. Par saistošo noteikumu piemērošanas un izpildes kārtību. 
35. Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu  
36. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei 
37. Par GMI piešķiršanu 
38. Par ārstēšanās izdevumu atmaksu 
39. Par Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu 
40. Par Jēkabpils novada domes Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu 
41. Par Jēkabpils novada domes Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
42. Par Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
43. Par Jēkabpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
44. Par Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 
45. Par saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 

apstiprināšanu 
46. Par saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 

apstiprināšanu 
47. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu 
48. Par Jēkabpils novada pašvaldības vadošās kultūras iestādes Rubenes kultūras nama 

nolikuma apstiprināšanu 
49.  Par novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu algas likmes noteikšanu.  
50. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lazdukalni”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 006 0005) 
51.  Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu Leimaņu pagasta nekustamajam 
īpašumam „Jaunklāvi” kadastra Nr. 5674 006 0073; 5674 006 0074 

 
 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

 
 

1. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesu darbību 

E. Meņķis 
 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu 

un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 2. panta pirmo daļu, ceturto daļu, 12. panta trešo daļu, 
pārejas noteikumu 7.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1037 
„Bāriņtiesas darbības noteikumi”10.1 punktu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8., 26. 
punktu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Likvidēt Ābeļu pagasta bāriņtiesu, Dignājas pagasta bāriņtiesu, Dunavas pagasta 
bāriņtiesu, Kalna pagasta bāriņtiesu, Leimaņu pagasta bāriņtiesu, Rubenes pagasta 
bāriņtiesu, Zasas pagasta bāriņtiesu ar 2009.gada 30.septembri. 

2. Izveidot Jēkabpils novada bāriņtiesu ar 2009.gada 1.oktobri. 
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3. Apstiprināt Jēkabpils novada bāriņtiesas skaitlisko sastāvu: 1 (viens) bāriņtiesas 
priekšsēdētājs un 6 (seši) locekļi. 

4. Brīdināt priekšsēdētājus un bāriņtiesu locekļus par pagastu bāriņtiesu likvidāciju ar 
2009.gada 30.septembri; 

5. Uzdot Ābeļu pagasta bāriņtiesai, Dignājas pagasta bāriņtiesai, Dunavas pagasta 
bāriņtiesai, Kalna pagasta bāriņtiesai, Leimaņu pagasta bāriņtiesai, Rubenes pagasta 
bāriņtiesai, Zasas pagasta bāriņtiesai, par pienākumu sagatavot lietvedībā esošo 
dokumentāciju (lietas) nodošanai Jēkabpils novada bāriņtiesai, sastādot pieņemšanas – 
nodošanas aktu, kā arī līdz 2009. gada 30. septembrim nodot pagastu bāriņtiesu lietvedībā 
esošās lietas (dokumentācija) un funkcijas Jēkabpils novada bāriņtiesai. 

6. Izsludināt pieteikšanos uz Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesu 
locekļu amatu līdz 2009. gada 10. septembrim. 

7. Izveidot darba grupu pretendentu atbilstības izvērtēšanai sekojošā sastāvā: Ināra 
Blumberga, Ilgvars Prodišķis, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Uldis Auzāns, Aivars 
Vanags, Jānis Subatiņš, Inese Tumanova. 

8. Uzdot darba grupai izvērtēt pretendentu atbilstību Bāriņtiesu likuma 10., 11. panta 
prasībām un iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada bāriņtiesas vēlēšanām Jēkabpils 
novada domei kārtējā sēdē septembra mēnesī. 

 
 
 

2. § 
Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

A.Vanags 
 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 5. 
panta pirmā daļa paredz, ka novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju mēnešu 
laikā pēc domes ievēlēšanas. 

Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu, kas var būt no 7 līdz 15 locekļiem, nosaka attiecīgā 
dome. 

Likuma 9. pants nosaka, ka „Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”, bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta 

pārvaldes ēkām.” 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likums 1. panta pirmo daļu, 5. panta pirmā daļu, 9. pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Izveidot Jēkabpils novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā.  
2. Noteikt Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu – līdz 
2009. gada 4. septembrim. 
3. Uzdot Lietvedības nodaļai paziņojumu (pielikumā) par vēlēšanu komisiju locekļu kandidātu 
pieteikšanas termiņu izlikt Jēkabpils novada domes administratīvā centra ēkā. 
4. Uzdot Jēkabpils novada pagasta pārvalžu vadītājiem paziņojumu (pielikumā) par vēlēšanu 
komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu izlikt Jēkabpils novada pagasta pārvalžu ēkās. 
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PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokols Nr.5, 2.§) 

 
PAZIŅOJUMS 

Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanu 

 
Pamatojoties uz likuma Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 9. pantu, Jēkabpils novada domes 2009. gada 20. augusta lēmumu „Par 
Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”, Jēkabpils novada dome izsludina Jēkabpils 
novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu. 
 
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai 
to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās 
domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju 
grupa). 
 
Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un 
pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlamo locekļu 
skaitu – 7 (septiņi) vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti. 
 
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un 
sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš 
piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar  
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām. 
 
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, 
uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. 
 
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams 
arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. 
 
Pieteikumus var iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses Rīgas iela 150a, 
Jēkabpils, LV-5202, līdz 2009. gada 04. septembrim plkst. 15.00. 

 
3. § 

Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam 
(„D/s Veselība Nr. 8”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 005 0087) 

A. Vanags 
 

 2009. gada 6. augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ēvalda Tropa iesniegums ar 
lūgumu atļaut veikt projektēšanas un būvniecības darbus viņam piederošajā īpašumā nekustamajā 
īpašumā „D/s Veselība Nr. 8”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 005 0087. 
 
 Iesniegumam pievienots: 
1) Zemesgrāmatu apliecības kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma „D/s Veselība Nr. 
8”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 005 0087, vienīgais īpašnieks ir Ēvalds 
Trops. Īpašums sastāv no viena zemes gabala 0,0765 ha platībā, uz kura atrodas ēka celtniecības 
stadijā (kadastra apzīmējums 5648 005 0087 001); 
2) Zemes robežu plāna kopija; 
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3) LR VZD VRN 2007. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 9A-1.J/133 „ Par zemes gabalu D/s Veselība 
Nr. 8 Ābeļu pagastā” kopija, no kuras redzams, ka zemes gabalam noteikts izmantošanas mērķis 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
 
 Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkts paredz pašvaldībai 
autonomu funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 
Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. pantu vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst kontrolēt 
teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo apbūves noteikumu izpildi, t.sk., pārbaudot būvniecības 
ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 
 
 Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadiem apstiprināts ar 
Ābeļu pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4), stājas 
spēkā 2008. gada 7. februārī. 
 Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabals ar kadastra Nr. 5648 005 0087 (skat. 
lēmuma pielikumā izkopējumu no kartes „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”): 

1) atrodas lauksaimniecībai izmantojamā teritorijā – LS (skat. lēmuma pielikumā - teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus); 

2) neatrodas applūstošajā teritorijā. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, 7. pantu, LR Ministru 
kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 32., 
Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66., 67 pantu 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt Ēvalda Tropa tiesības īstenot būvniecības ieceri - veikt projektēšanas un būvniecības 
darbus nekustamajā īpašumā „D/s Veselība Nr. 8”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 
5648 005 0087, atbilstoši Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadiem noteikumiem; 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
 

4. § 
Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam 

(Lejas iela 27, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 003 0168) 

A. Vanags 
 

 2009. gada 24. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ata Ņerbuļa iesniegums ar 
lūgumu atbalstīt būvniecības ieceri – pārbūvēt (rekonstruēt) dzīvojamo māju un saimniecības 
ēkas (garāža, kūts un pagrabs), kas atrodas uz viņa piederošā nekustamā īpašuma „Lejas iela 27”, 
Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 003 0168, kas sastāv no diviem zemes 
gabaliem 0,3 ha un 1,o ha platībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām. 
 
 Iesniegumam pievienots Zemes robežu plāna kopija. 
 
 Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkts paredz pašvaldībai 
autonomu funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 
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Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. pantu vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst kontrolēt 
teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo apbūves noteikumu izpildi, t.sk., pārbaudot būvniecības 
ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 
 
 Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadiem apstiprināts ar 
Ābeļu pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4), stājas 
spēkā 2008. gada 7. februārī. 
 Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabals ar kadastra Nr. 5648 003 0168 un 5648 
003 0232 (skat. lēmuma pielikumā izkopējumu no kartes „Plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana”): 

1) atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves izmantojamā teritorijā – DzS (skat. lēmuma 
pielikumā - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus); 

2) neatrodas applūstošajā teritorijā. 
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, 7. pantu, LR Ministru 
kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 32., 
Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66., 67 pantu 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt Ata Ņerbuļa tiesības īstenot būvniecības ieceri - veikt dzīvojamās mājas un saimniecības 
ēku pārbūvi (rekonstrukciju) nekustamajā īpašumā „Lejas ielā 27”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils 
novadā., kadastra Nr. 5648 003 0168, atbilstoši Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.-2020.gadiem noteikumiem; 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
5.§ 

Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam 
(„Apīņi”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 001 0005) 

A. Vanags 
 

 2009. gada 22. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Modras Vietnieces 
iesniegums ar lūgumu atbalstīt būvniecības ieceri – būvēt divas saimniecības ēkas uz viņas 
piederošā nekustamā īpašuma „Apīņi”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 001 
0005, kas sastāv no viena zemes gabala ar platību 2,04 ha, uz kura atrodas 1 dzīvojamā ēka un 6 
saimniecības ēkas. 
 
Iesniegumam pievienots: 
1) Zemesgrāmatu apliecības kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma „Apīņi”, Ābeļu 
pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 001 0005, vienīgais īpašnieks ir Modra Vietniece. 
Īpašums sastāv no viena zemes gabala ar platību 2,04 ha, uz kura atrodas 1 dzīvojamā ēka un 6 
saimniecības ēkas; 
2) Zemes robežu plāna kopija. 
 
 Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkts paredz pašvaldībai 
autonomu funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 
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Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. pantu vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst kontrolēt 
teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo apbūves noteikumu izpildi, t.sk., pārbaudot būvniecības 
ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 
 
 Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadiem apstiprināts ar 
Ābeļu pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4), stājas 
spēkā 2008. gada 7. februārī. 
 Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabals ar kadastra Nr. 5648 001 0005 (skat. 
lēmuma pielikumā izkopējumu no kartes „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”): 

1) atrodas savrupmāju retinātās dzīvojamās apbūves izmantojamā teritorijā – DzSd (skat. 
lēmuma pielikumā - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus); 

2) daļēji atrodas applūstošajā teritorijā. 
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, 7. pantu, LR Ministru 
kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 32., 
Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66., 67 pantu 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt Modras Vietnieces tiesības īstenot būvniecības ieceri – būvēt divas saimniecības ēkas 
nekustamajā īpašumā „Apīņi”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 001 0005, 
atbilstoši Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadiem noteikumiem. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
 

6.§ 
Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam 

(„Kodoli”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 001 0235) 

A. Vanags 
 

 2009. gada 24. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ineses Pūcītes iesniegums ar 
lūgumu atbalstīt būvniecības ieceri – būvēt saimniecības ēku - pirti uz viņas piederošā nekustamā 
īpašuma „Kodoli”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 001 0235. 
 
Iesniegumam pievienots: 
1) Zemesgrāmatu apliecības kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma „Kodoli”, Ābeļu 
pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 001 0235, vienīgais īpašnieks ir Inese Pūcīte. 
Īpašums sastāv no viena zemes gabala ar platību 0,48 ha, uz kura atrodas 1 dzīvojamā māja un 1 
palīgēka; 
2) Zemes robežu plāna kopija. 
 
 Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkts paredz pašvaldībai 
autonomu funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 
Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. pantu vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst kontrolēt 
teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo apbūves noteikumu izpildi, t.sk., pārbaudot būvniecības 
ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 
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 Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadiem apstiprināts ar 
Ābeļu pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4), stājas 
spēkā 2008. gada 7. februārī. 
 Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabals ar kadastra Nr. 5648 001 0235 (skat. 
lēmuma pielikumā izkopējumu no kartes „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”): 

1) atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves izmantojamā teritorijā – DzS (skat. lēmuma 
pielikumā - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus); 

2) neatrodas applūstošajā teritorijā. 
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, 7. pantu, LR Ministru 
kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 32., 
Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66., 67 pantu 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt Ineses Pūcītes tiesības īstenot būvniecības ieceri – būvēt saimniecības ēku - pirti 
nekustamajā īpašumā „Kodoli”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 001 0235, 
atbilstoši Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadiem noteikumiem. 
2.lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
7. § 

Par būvniecības ieceres atbilstību/neatbilstību teritorijas plānojumam 
(„Dimanti”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 003 0060) 

A. Vanags 
 

 2009. gada 10. augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Dzintras Grinsones, 
iesniegums ar lūgumu atbalstīt būvniecības ieceri – būvēt dzīvojamo māju un saimniecības ēkas 
(pagrabs, garāža), kā arī paplašināt dīķi (likumā noteiktajos apjomos bez atsevišķa projekta 
izstrādes) viņas piederošajā nekustamajā īpašumā „Dimanti”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā, 
kadastra Nr. 5648 003 0060. 
 
Iesniegumam pievienots: 
1) Zemesgrāmatu akta kopija; 
2) Zemes robežu plāna kopija. 
 
 Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkts paredz pašvaldībai 
autonomu funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 
Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. pantu vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst kontrolēt 
teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo apbūves noteikumu izpildi, t.sk., pārbaudot būvniecības 
ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 
 
 Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadiem apstiprināts ar 
Ābeļu pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4), stājas 
spēkā 2008. gada 7. februārī. 
 Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabals ar kadastra Nr. 5648 003 0060 (skat. 
lēmuma pielikumā izkopējumu no kartes „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”): 

3) atrodas savrupmāju retinātā dzīvojamās apbūves izmantojamā teritorijā – DzSr (skat. 
lēmuma pielikumā - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus); 



 10 

4) neatrodas applūstošajā teritorijā. 
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, 7. pantu, LR Ministru 
kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 32., 
Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66., 67 pantu 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt Dzintras Grinsones tiesības īstenot būvniecības ieceri – būvēt dzīvojamo māju un 
saimniecības ēkas (pagrabs, garāža), kā arī paplašināt dīķi (likumā noteiktajos apjomos bez 
atsevišķa projekta izstrādes) viņas piederošajā nekustamajā īpašumā „Dimanti”, Ābeļu pagasta, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 003 0060, atbilstoši Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadiem noteikumiem. 
2.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
 

8. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Rasas”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 56480030193)  

A.Vanags 
 

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Aivara Lemaka un Olgas Darģeles iesniegums ar 
lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu kopīpašumā esoša zemes gabala „Rasas”, 
kadastra Nr. 56480030193, kura platība ir 0,5126 ha, sadalīšanai reālās daļās - divos zemes 
gabalos. 
Iesniegumam pievienots: 

1) Zemesgrāmatu apliecības kopija, no kuras redzams, ka nekustamais īpašums „Rasas” 
sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56480030193. Nekustamais 
īpašums pieder Aivara Lemaka un Olgai Darģelei vienlīdzīgās daļās (katram ½ domājamā 
daļa no visa īpašuma); 

2) Zemes robežu plāna kopija, no kuras redzams zemes gabala kopīpašnieku sadalīšanas 
projekts. 

 
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 
 

Zemes ierīcības likuma 14.pants paredz, ka „Zemes ierīcības projekta izstrādi kopīpašumā 
esoša zemesgabala sadalīšanai atsevišķos īpašumos ierosina visi tā kopīpašnieki vai kāds no 

viņiem, lai sev piederošo domājamo daļu nodalītu atsevišķā īpašumā”. 
 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka: 
1) īpašums „Rasas” nav apgrūtināts ar kredītsaistībām; 
2) Atbilstoši Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadiem (apstiprināts ar Ābeļu 
pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra sēdē, protokols Nr.4, stājas spēkā 2008. gada 7. 
februārī) zemes gabals ar kadastra Nr. 5648 003 0193 (skat. lēmuma pielikumā izkopējumu no 
kartes „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”) atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves 
izmantojamā ciemata teritorijā – DzS; 
3) detalplānojuma izstrāde nav nepieciešama. 
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2007. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11.1. paredz, ka pašvaldība izskatot jautājumu par zemes ierīcības projekta 
izstrādi: 
1) pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem. Nosaka valsts un 
vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi 
skar to intereses. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās 
teritorijas robeža (grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja zemes ierīcības darbus veic 
teritorijai, kuras robeža noteikta pa vienas vai vairāku zemes vienību robežām);  
2) nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni; 
3) var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus; 
4) var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes 
komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas; 
5) var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 17. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27. punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu, Ministru kabineta 
2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
11.1., Administratīvā procesa likuma 66, 67. pantu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS - Anita Lemaka, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Aivaram Lemakam un Olgai Darģelei izstrādāt zemes ierīcības projektu 
kopīpašumā esoša zemes gabala „Rasas”, kadastra Nr. 56480030193, kura platība ir 
0,5126 ha, sadalīšanai reālās daļās - divos zemes gabalos atbilstoši lēmumam 
pievienotajam sadalīšanas zīmējumam (pielikumā). 

2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā); 

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

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 8. §) 

 
 

Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei 
(„Rasas”, Ābeļu pagasta, Jēkabpils novadā kadastra Nr. 56480030193) 

 
1. Pamatojums – Jēkabpils novada domes 2009. gada 20. augusta lēmums (sēdes protokols 

Nr.5., 8.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi” zemes gabala ar kadastra Nr. 
56480030193, kura platība ir 0,5126 ha, sadalīšanai divos zemes gabalos. 

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātāji: kopīpašnieki Aivars Lemaks un Olga 
Darģele. 

3. Projekta izstrādes mērķis – zemesgabala sadalīšana 2 (divās) daļās. 
4. Jaunizveidotajiem zemes gabaliem platība ir: 0.2563 ha un 0.2563 ha. 
5. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana - savrupmāju dzīvojamā apbūve. 
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6. Projekta izstrādes kārtība un saturs: 
 6.1. Izstrādājot projektu, ievērot Zemes ierīcības projekta likuma, Ministru kabineta 2007. 
gada 11. decembra noteikumi Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ābeļu 
pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadiem (apstiprināts ar Ābeļu pagasta padomes 2008. 
gada 29. janvāra sēdē, protokols Nr.4, stājas spēkā 2008. gada 7. februārī), kā arī citus Latvijas 
Republikā spēkā esošus normatīvos aktu, tai skaitā būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas 
izmantošanas, apbūves noteikumu prasības. 
 6.2. Projekta izstrādi nodrošina zemes ierīcības sertificēta persona, atbilstoši teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām. 
 6.3. Projekta izstrādes robežas tiek noteiktas pa projektā aptvertās teritorijas robežām. 
 6.4. Projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. 

7. Projekta paskaidrojuma raksts ietver: 
 7.1. Projekta pamatojumu, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas vai 
konkrētā nekustamā īpašuma kadastrālo raksturojumu (nekustamā īpašuma sastāvs, piederība, 
sadalījums pa zemes lietošanas veidiem, noteikti apgrūtinājumi, servitūti, noteiktais zemes 
lietošanas mērķis) un citus nekustamo īpašumu raksturojošus datus. 
 7.2. Dokumentus vai to atvasinājumus: 
 7.2.1. ierosinātāju iesniegums; 
 7.2.2. Jēkabpils novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

8. Projekta grafiskā daļa: 
 8.1. Jāizstrādā digitālā veidā mērogā 1:1000. 
 8.2. jāattēlo: 
 8.2.1. projekta robežu; 
 8.2.2.esošās zemes vienības robežas, norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus un 
platības; 
 8.2.3.projektētās robežpunktus zemes vienības robežās, norādot zemes vienības kārtas 
numurus un projektētās platības; 
 8.2.4.piekļūšanas iespējas katrai zemes vienībai; 
 8.2.5. jākonkretizē uz zemesgabalu attiecināmie nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi; 
 norādīt priekšlikumu par adresi. 

9. Projekts jāsaskaņo ar Ābeļu pagasta pārvaldes zemes ierīkotāju. 
10. Pēc projekta saskaņošanas ar 9. punktā noteiktajām institūcijām, projekta izstrādes 

ierosinātāji iesniedz projektu VZD Vidusdaugavas reģionālajai nodaļai atzinuma 
sniegšanai. 

11. Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātāji. 
12. Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

 
9. § 

Par atļauju pievienoties Ābeļu pagasta ūdensvadam un kanalizācijas tīklam 
A. Vanags 

 
 2009. gada 10. augustā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts Olgas Darģeles 
iesniegums (reģ. Nr. 58/3-16a) ar lūgumu atļaut pievienot Ābeļu pagasta ūdensvadam un 
kanalizācijas tīklam viņai piederošu jaunbūvējamo ģimenes māju, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā „Rasas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr. 56480030193. 

Iesniegumam pievienotas nekustamo īpašumu Zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu 
plānu kopijas. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 14. punkts paredz pašvaldībai 
autonomu funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, 7. pantu, LR Ministru 
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kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 32., 
Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66., 67.pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Intra 
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 1 (balss) Aldis Jasis, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Olgai Darģelei pievienot Ābeļu pagasta ūdensvadam un kanalizācijas tīklam 
jaunbūvējamo ģimenes māju nekustamajā īpašumā „Rasas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 
kadastra Nr. 56480030193, izstrādājot nepieciešamo dokumentāciju, t.sk., tehnisko projektu, 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
 

10. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

(„Ratītes”, Leimaņu pag., kadastra Nr. 56740030021)  

A. Vanags 
 

 Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „METRUM”, reģistrācijas Nr. 40003388748, 
iesniegums Nr. 52/337/a-2009 ar lūgumu izskatīt izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „Ratītes”, Leimaņu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 
56740030021, kas sastāv no 1 (viena) zemes gabala ar platību 2,3 ha. 
 Iesniegumam pievienota Zemes ierīcības projekta lieta. 
 Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka 2009. gada 22. aprīlī 
Leimaņu pagasta padome pieņēma lēmumu (sēdes prot. Nr. 6, 8.§) „Par ierīcības projekta 
izstrādes uzsākšanu Leimaņu pagasta „RATĪTES” īpašuma sadalīšanai” nekustamajam 
īpašumam „RATĪTES”” pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Irinas Pētersones, personas 
kods 100753-11823, iesniegumu. 
 Zemes ierīcības projekts paredz zemes īpašumu „Ratītes”, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 56740030021, sadalīt 5 (piecos) zemes gabalos. Jaunizveidotajiem zemes gabaliem 
ir šāda platība ( plānotās platības tiks precizētas pie robežu kadastrālās uzmērīšanas): 

- 1. zemes gabals 0,5 ha; 
- 2. zemes gabals 0,4 ha; 
- 3. zemes gabals 0,5 ha; 
- 4. zemes gabals 0,5 ha; 
- 5. zemes gabals 0,4 ha. 

Tieša piebraukšana katram jaunizveidotajam zemes gabalam ir nodrošināta. 
 
 Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Zemes ierīcības likuma prasībām, 
būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, saskaņots ar VZD Vidusdaugavas reģionālo 
nodaļu 2009. gada 5. augustā. 
 
 Zemes ierīcības likuma 19. panta otrā daļa nosaka, ka „Zemes ierīcības projektu 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.” 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 

komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27. punktu, Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, 20. pantu, 2007. gada 
11. decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2., 12. 
punktu, Administratīvā procesa likuma 66, 67. pantu, 
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atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, 
Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, 
Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „RATĪTES”, Leimaņu pagasta, 
Jēkabpils novadā., kadastra Nr. 5674 003 0021. 
 
2. Saglabāt projektētajām zemes vienībai Nr. 1 (plānotā platība 0,5 ha), Nr. 2 (plānotā platība 0,4 
ha), Nr. 3 (plānotā platība 0,5 ha), Nr. 4 (plānotā platība 0,5 ha), Nr. 5 (plānotā platība 0,4 ha) 
zemes lietošanas mērķi – apbūve. 

3. Iesniegt VZD Vidusdaugavas reģionālajā nodaļā vienu apstiprinātu zemes ierīcības projekta 
eksemplāru. 

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

 
11.§  

Par zemes platības precizēšanu 
(„Stīpiņi”, Ābeļu pagastā, zemes gabali ar kadastra Nr. 56480060025, 56480030164) 

A.Vanags 
 

 2009. gada 14. augustā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts Zinas 
Strašnovas iesniegums ar lūgumu: 
1) precizēt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 006 0025 zemes platību no 11,0 ha uz 9,9 ha un 
noteikt apgrūtinājumus; 
2) precizēt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 003 0164 zemes platību no 0,16 ha uz 0,2 ha un 
noteikt apgrūtinājumus. 
Iesniegumam pievienots: 

1) Ābeļu pagasta padomes 2000. gada 21. janvāra lēmuma Nr. 1/6 kopija, no kuras redzams, 
ka ir piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā 11,0 ha platībā; 

2) Ābeļu pagasta padomes 2000. gada 19. jūnija lēmuma Nr. 7 kopija, no kuras redzams, ka 
ir piešķirts zemes gabals 0,16 ha platībā ar kadastra Nr. 56480030164.  

3) Zemes robežu plānu projekti, no kuriem redzams, ka zemes gabala platība ar kadastra 
apzīmējumu 5648006025 pēc kadastrālās uzmērīšanas ir 9,9 ha, zemes gabala platība ar 
kadastra apzīmējumu 5648003164 pēc kadastrālās uzmērīšanas ir 0,2 ha. 

 
 Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devītā daļa paredz, „ja 

kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 

platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes 

piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 

pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes 

gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā 
grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli 
uzmērīti.” 
 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka platība ir precizējama. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 

komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, Administratīvā procesa likuma 66, 67. pantu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Precizēt zemes gabala ar kadastra Nr. 5648 006 0025 zemes platību no 11,0 ha uz 9,9 ha. 
2. Precizēt zemes gabala ar kadastra Nr. 5648 003 0164 zemes platību no 0,16 ha uz 0,2 ha. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
 
 

12. § 
Par zemes nomu 

(„Jaunzemi”, Dignājas pagastā, kadastra Nr. 56520020046, 56520020113) 

A. Vanags 
 

 Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde ir saņēmusi Sarmītes Šopoles 28.07.2009. 
iesniegumu (reģ. Nr.6) par pastāvīgā lietošanā zemesgabalu „Jaunzemi” iznomāšanu ar kadastra 
Nr. 56520020046 - 5 ha platībā lauksaimniecības mērķiem, kadastra Nr.56520020113 – 5,4 ha 
platībā mežsaimniecības mērķiem. 

Zemes pastāvīgā lietotāja tiesības Sarmītei Šopolei ir izbeigušās Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
pirmās daļas minētajā datumā - 01.09.2008., iegūstot zemes nomas pirmtiesības uz viņai 
lietošanā bijušo zemi (sēdes protokols Nr.3, lēmums Nr.7 no 2009.gada 17.februāris). 

 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 

komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 
2.daļu, 30.08.2005. MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt Sarmītei Šopolei līdz 2019. gada 31. decembrim zemes gabalus ar nosaukumu 

„Jaunzemi”, Dignājas pagastā, kadastra Nr.56520020046 - 5 ha platībā lauksaimniecības 
mērķiem, kadastra Nr.56520020113 – 5,4 ha platībā mežsaimniecības mērķiem, nosakot 
zemes gabaliem gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
nekustamā īpašuma nodokli 1,0% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

2. Uzdot Dignājas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt Zemes nomas līgumu. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 
 
 

13. § 
Par zemes nomu 

(„Sūnas”, Rubenes pagastā, kadastra Nr. 56820080153) 

A. Vanags 
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 2009. gada 3. augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Žanas Vasiļevskas, Daiņa 
Vasiļevska un Madaras Vasiļevskas iesniegums ar lūgumu iznomāt Rubenes pagasta 
pašvaldībai piekrītošo zemi „Sūnas” ar kadastra Nr. 56820080153-1,0 ha platībā uz 10. gadiem. 
 Iesniegumam pievienota 2009. gada 26.februāra Rubenes pagasta padomes lēmuma Nr.3 
2§  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu kopija. 
 Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts , ka minētais nekustamais 
īpašums piekrīt Rubenes pagasta pašvaldībai. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 2. daļu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt Žanai Vasiļevskai, dzīvesvieta „Sūnas” , Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, Dainim 
Vasiļevskim, dzīvesvieta „Sūnas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, Madarai Vasiļevskai,   
dzīvesvieta „Sūnas” Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kopīpašumā, katram 1/3 daļu, Rubenes 
pašvaldībai piekrītošo zemi „Sūnas” 1,0 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 56820080153 uz 10 
gadiem, nosakot nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
2. Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – 0101 - zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība- 
lauksaimniecība. 
4. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt Zemes nomas līgumu. 
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

14. § 
Par zemes nomu 

(„Jaunmurri”, Rubenes pagastā) 
A. Vanags 

 
 2009. gada 10. augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Jāņa Virskūna iesniegums 
ar lūgumu iznomāt Rubenes pagasta pašvaldībai piekrītošo zemi „Jaunmurri” ar kadastra Nr. 
56820020108-0,1 ha; 56820030099-0,9 ha; 56820040219-1,0 ha; 56820080463-0,4 ha; 
56820110272-3,0 ha; 56820120127-1,0  platībā uz 10. gadiem. 
 Iesniegumam pievienota 2009. gada 26.februāra Rubenes pagasta padomes lēmuma Nr.3 
2§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu kopija. 
 Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts , ka minētais nekustamais 
īpašums piekrīt Rubenes pagasta pašvaldībai. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 2. daļu 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1.Iznomāt Jānim Virskūnam Rubenes pagasta pašvaldībai piekrītošo zemi „Jaunmurri” ar 
kadastra Nr. 56820020108-0,1 ha;56820030099-0,9 ha; 56820040219-1,0 ha; 56820080463-0,4 
ha; 56820110272-3,0 ha; 56820120127-1,0 ha, 6,4 ha kopplatībā uz 10. gadiem, nosakot nomas 
maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
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2.Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi-0101-zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība- 
lauksaimniecība. 
3. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt Zemes nomas līgumu. 
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 
15. § 

Par projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā” 
A.Vanags 

 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem Nr. 

645 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikumu, Jēkabpils novada domes 
attīstības un tautsaimniecības komitejas 2009. gada 17. augusta atzinumu un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. Punktu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt Ābeļu pagasta pārvaldes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu 
pagasta pārvaldes ēkā”, atbilstoši sagatavotajai dokumentācijai - energoauditam, 
apliecinājuma kartei ar vienkāršotās renovācijas projektu un projekta iesniegumam, kurā 
iekļauti pasākumi ēkas norobežojošajām konstrukcijām saskaņā ar LBN 002-01, 
ventilācijas sistēmas renovācija, telpu temperatūras kontroles un regulēšanas ierīču iegāde 
un uzstādīšana.  

2. Apstiprināt kopējās projekta izmaksas 167858,46 Ls, (t.sk. 29132,46 Ls PVN) atbilstoši 
sagatavotajam projekta iesniegumam. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu atbilstoši projekta iesniegumam 25179,00 Ls apmērā. 
4. Priekšfinansējuma nodrošināšanai, gatavot nepieciešamo dokumentāciju kredīta 83930,00 

Ls apmērā (50% no kopējām izmaksām) vai ekvivalentu citā valūtā, saņemšanai Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi, atbilstoši sagatavotajam 
projekta iesniegumam. 

5. Nodrošināt būvuzraudzību un projekta vadības pakalpojumu, atbilstoši iesniegtajam 
projekta iesniegumam. 

6. Gatavot iepirkuma dokumentāciju vienkāršotās renovācijas darbiem. 
7. Kontroli par lēmuma izpildi veic Īpašumu pārvaldīšanas un pakalpojumu nodaļas 

vadītājs. 
16. § 

Par ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”  
uzņemto saistību pārņemšanu spēkā esošajiem līgumiem uz 2009.gada 30.jūniju. 

E. Meņķis 
 

 2009. gada 15. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta 
Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 13.07.2009. vēstuli Nr. 1.1-10/1162 „Par 
ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību 
pārņemšanu”, kurā Dienests informē, ka uz 2009.gada 30. jūniju ir spēkā šādi līgumi, kas slēgti 
Pasākuma ietvaros starp Dienestu un Jēkabpils novadā ietilpstošām pašvaldībām: Ābeļu pagasta 
padome līguma Nr. 08-05-L32100-000035 „Sporta laukuma rekonstrukcija un brīvdabas 
estrādes būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā”, saņemts avanss LVL 20955,30; Dignājas 
pagasta padome līguma Nr. 08-05-L32100-000062 „Dignājas pamatskolas sporta laukuma 
rekonstrukcija un labiekārtošana”, saņemts avanss LVL 12985,70; Rubenes pagasta padome, 
līguma Nr. 08-05-L32100-000068, „Rubenes kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” un 
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līguma Nr. 09-05- L32100-000087 „Rubenes kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija-II ; Zasas 
pagasta padome līguma Nr.08-05-L32100-0000199 „Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras 
nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 

 Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 
13. punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.” 

Līdz ar to, lai turpinātu noslēgto līgumu administrēšanu un projektos paredzēto pasākumu 
īstenošanu  ir nepieciešama Jēkabpils novada domes piekrišana. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu, 21. 
panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 13. punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Piekrist turpmākai Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldē 
noslēgto līgumu, kas spēkā uz 2009.gada 30.jūniju, projektu administrēšanai un projektos 
paredzēto pasākumu īstenošanai : 
Ābeļu pagasta padome līguma Nr. 08-05-L32100-000035 „Sporta laukuma rekonstrukcija 

un brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā”;  
Dignājas pagasta padome līguma Nr. 08-05-L32100-000062 „Dignājas pamatskolas sporta 

laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana”; 
Rubenes pagasta padome, līguma Nr. 08-05-L32100-000068, „Rubenes kultūras nama 

vienkāršotā rekonstrukcija” un līguma Nr. 09-05- L32100-000087 „Rubenes kultūras nama 
vienkāršotā rekonstrukcija-II ; 

Zasas pagasta padome līguma Nr.08-05-L32100-0000199 „Jēkabpils rajona Zasas pagasta 
kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

 
17. § 

Par grozījumiem 23.07.2009. sēdes lēmumā Nr.3 „Par ELFLA pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību pārņemšanu” un 

projekta nosaukuma precizēšanu 
E. Meņķis, A. Raginska 

 
 Projekta „Dignājas pagasta estrādes rekonstrukcija” (Pieteikuma Nr.09-05-L32100-
000166) ietvaros noskaidrots, ka, ņemot vērā, ka darbu veikšanas veids paredzēts - vienkāršotā 
rekonstrukcija, atbilstoši ir jāprecizē projekta nosaukums. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta 
atzinumu pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Precizēt projekta „Dignājas pagasta estrādes rekonstrukcija” (Pieteikuma Nr.09-05-L32100-
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000166) nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā: „Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas 
vienkāršotā rekonstrukcija”. 
 

 
18.§  

Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansētā projekta „Rubenes pagasta Rubenes pamatskolas apkures sistēmas 

rekonstrukcija”  priekšfinansēšanai 
E. Meņķis 

 
Jēkabpils novada dome ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta 

dienesta Viduslatvijas reģionālo lauksaimniecības pārvaldi 2009. gada 6. augustā noslēdza 
līgumu Nr. 09-05-L32100-000012 par finansējuma piešķiršanu projekta „Rubenes pagasta 
Rubenes pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija” īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas 
2009. gada 17. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros līdzfinansētā projekta „Rubenes pagasta Rubenes pamatskolas 
apkures sistēmas rekonstrukcija” līgums Nr. 09-05-L32100-000012, priekšfinansēšanai par 
summu LVL 65 000 (sešdesmit pieci tūkstoši lati ) vai eiro 92 487 (deviņdesmit divi tūkstoši 
četri simti astoņdesmit septiņi  eiro) ar 2009.gada oktobri uz 20 gadiem ar pamatsummas atlikto 
maksājumu uz diviem gadiem. 

 
 

19. § 
Par saistošajiem noteikumiem  Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam”” 
E. Meņķis, A. Raginska 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, VAS „Latvijas valsts ceļi” 09.07.2009. vēstuli Nr.1.3/2075, 
Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties 
likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2009. 
gadam”, likumu „Par grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, Ministru kabineta 
11.03.2008.noteikumiem Nr.173, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi saistošajos noteikumos 
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Nr.3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam””. 
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam ieņēmumos LVL 107 444, 
saskaņā ar 1.pielikumu. 
3. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam izdevumos LVL 144 718, 
saskaņā ar 2.pielikumu. 
4. Izdevumu pār ieņēmumiem pārsnieguma segšanai iesaistīto līdzekļu atlikumu 37 274 latu 
apmērā un paredzēt kases apgrozāmo līdzekļu apjomu uz 2009.gada beigām 555 latu apmērā 
saskaņā ar 3.pielikumu.  
5. Apstiprināt novada pašvaldības ZIEDOJUMUS UN DĀVINĀJUMUS ieņēmumos LVL 4384, 
izdevumos LVL 4384, saskaņā ar 4.pielikumu.  
 

 
20. § 

Par Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstu par valsts vienreizējās dotācijas 
izlietojumu infrastruktūras attīstībai 

E. Meņķis, A.Raginska 
 
Jēkabpils novadu veidojošās pašvaldības 2008.gadā saņēma vienreizējo dotāciju kopā LVL 
1400000 novada pašvaldību infrastruktūras attīstībai.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta 
atzinumu un pamatojoties likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 18.03.2008. 
noteikumiem Nr.191 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizējo dotāciju novadu pašvaldību 
infrastruktūras attīstībai”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 
13.punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstu par valsts vienreizējās dotācijas 
izlietojumu infrastruktūras attīstībai (pielikumā). 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 20. §) 

 
Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu saraksts  

par valsts vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai 
 

Nr
p..k
. 

Pašval 
dība 

Objekta nosaukums Valsts 
budžeta 
finansējuma 
pieprasīju-
ms LVL 

Kopā 
pašvaldībā 

LVL 

Atbilst likumā 
„Par 
pašvaldībām” 
noteiktajai 
funkcijai 

Atbilst kopsapulcē 
apstiprinātajai 
novada attīstības 
prioritātei 

1. Ābeļu 
pagasts 

  200 000   

  Siltumtīklu 
rekonstrukcija    ” 
Brodu” ciemā – I. un 
II. kārta 

117 012,01  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte -1 

  Brodu ciema katlu 
mājas telpas remonts, 

6 732.94  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte -2 
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Nr
p..k
. 

Pašval 
dība 

Objekta nosaukums Valsts 
budžeta 
finansējuma 
pieprasīju-
ms LVL 

Kopā 
pašvaldībā 

LVL 

Atbilst likumā 
„Par 
pašvaldībām” 
noteiktajai 
funkcijai 

Atbilst kopsapulcē 
apstiprinātajai 
novada attīstības 
prioritātei 

jumta seguma maiņa 
  Ābeļu pagasta 

pamatskolas fasādes 
renovācija un jumta 
seguma nomaiņa. 

23 798,86  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -3 

  Ābeļu sporta zāles 
būvniecība. 

52 456,19  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -3 

2. Dignā-
jas 
pagasts 

  200 000   

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

15 684,00  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte -1 

  Dignājas pamatskolas 
un internāta 
energoefektivitātes 
paaugstināšana, 
remonts 

76 492,23  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

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

12 398, 79  Novada 
autonomo 
funkciju 
veikšana 

Prioritāte -1 

  Autobusa iegāde 
skolēnu pārvadāšanai 

27 500, 00  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Dignājas pamatskolas 
sporta laukuma 
rekonstrukcija un 
labiekārtošana 
(projekta 
līdzfinansējums un 
priekšfiunansējums) 

47 558,99  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Dignājas pagasta 
estrādes 
rekonstrukcijas 
dokumentu 
sagatavošana. 

2 066.20  15.pants 
2.punkts 

Prioritāte -1 

  Par pašvaldības 
daudzdzīvokļu māju 
„Veldres” un 
„Vārpas” iekšējo 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 
vienkāršoto 
rekonstrukciju. 

18 299,79  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte -1 

3. Duna-
vas 

  200 000   
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Nr
p..k
. 

Pašval 
dība 

Objekta nosaukums Valsts 
budžeta 
finansējuma 
pieprasīju-
ms LVL 

Kopā 
pašvaldībā 

LVL 

Atbilst likumā 
„Par 
pašvaldībām” 
noteiktajai 
funkcijai 

Atbilst kopsapulcē 
apstiprinātajai 
novada attīstības 
prioritātei 

pagasts 
  Dunavas ciema katlu 

mājas un siltumtrašu 
remonts 

36 700,00  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte- 2 

  Dunavas  
 pamatskolas tehniskā 
projekta izstrādāšana, 
energoefektivitātes 
paaugstināšana un 
jumta konstrukciju 
maiņa. 

108 000,00  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

   Saieta nama 
būvniecība (projekta 
līdzfinansējums un 
priekšfiunansējums) 

55 300,00  15.pants 
2.punkts 

Prioritāte -1 

4. Kalna 
pagasts 

  200 000   

  Kalna pagasta 
sociālās 
rehabilitācijas un 
alternatīvās aprūpes 
centra ēkas 
„Doktorāts” 
siltināšanai, 
centrālapkures 
ierīkošanai, ūdens 
attīrīšanas sistēmas 
un notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmas 
izbūvei, fasādes un 
iekšējo telpu 
renovācijai. 

180 600,00  15.pants 
7.punkts 

Prioritāte -1 

  Kalna pagasta 
administratīvā centra 
ēkas renovācijai 
Kalna pagasta 
„Atvaros”. 

19 400,00  Novada 
autonomo 
funkciju 
veikšana 

Prioritāte -2 

5. Leima-
ņu 
pagasts 

  200 000   

  Autobusa iegāde 
skolēnu pārvadāšanai 

18 783.81  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Leimaņu tautas nama 
ēkas jumta, ārsienu 
renovācija un logu 
nomaiņa 

40 546.85  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Leimaņu tautas nama 
iekštelpu renovācija 

16 126.05  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Mežgales kultūras 
nama, administratīvās 
ēkas jumta 
konstrukcijas 

28 062.20  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 
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Nr
p..k
. 

Pašval 
dība 

Objekta nosaukums Valsts 
budžeta 
finansējuma 
pieprasīju-
ms LVL 

Kopā 
pašvaldībā 

LVL 

Atbilst likumā 
„Par 
pašvaldībām” 
noteiktajai 
funkcijai 

Atbilst kopsapulcē 
apstiprinātajai 
novada attīstības 
prioritātei 

renovācija un logu 
nomaiņa 

  Mežgales kultūras 
nama ēkas iekšējo 
ailu apdares darbi un 
iekštelpu renovācija 

13 195.40  15.pants 
4.punkts 
Novada 
autonomo 
funkciju 
veikšana 

Prioritāte -1 

  Veco ļaužu nama 
iekštelpu renovācija 

16 445.51  15.pants 
7.punkts 

Prioritāte -1 

  Apkures katlu iegāde 
Leimaņu pagasta 
administratīvajai ēkai 
un Leimaņu tautas 
namam 

19 980.00  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte -1 

  Bērzgala pamatskolas 
ēkas fasādes 
vienkāršota 
rekonstrukcija 

8 967.39  15.panta 
4.pants 

Prioritāte -1 

  Pagasta autoceļu 
remonts 

7 641.41  15.pants 
2.punkts 

Prioritāte -1 

  Mežgales kultūras 
nama grīdas seguma 
renovācija 

9 302.78  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Mežgales sociālās 
mājas vienkāršotā 
rekonstrukcija 

8 948.10  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Estrādes celtniecība 
pie Leimaņu tautas 
nama 

12 000.00  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

6. Rube-
nes 
pagasts 

  200 000   

  Rubenes pamatskolas 
siltumapgādes 
rekonstrukcija (katlu 
telpas un siltumtīklu 
jaunbūve) 

100000  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Pašvaldības ceļu un 
ielu remonts 

100000  15.pants 
2.punkts 

Prioritāte -2 

7. Zasas 
pagasts 

  200 000   

  Zasas vidusskolas 
elektroapgādes, radio 
sistēmas un datortīkla 
pārbūve. 

57 000,00  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Zasas kultūras nama 
ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana. 

80 859,78 
 
 

 15.pants 
5.punkts 

Prioritāte -2 

  Tehniskā projekta 
izstrādāšana un 
līdzfinansējums ES 

45 000,00  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte -3 
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Nr
p..k
. 

Pašval 
dība 

Objekta nosaukums Valsts 
budžeta 
finansējuma 
pieprasīju-
ms LVL 

Kopā 
pašvaldībā 

LVL 

Atbilst likumā 
„Par 
pašvaldībām” 
noteiktajai 
funkcijai 

Atbilst kopsapulcē 
apstiprinātajai 
novada attīstības 
prioritātei 

projektam „Zasas 
pagasta Zasas ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība”. 

  Zasas vidusskolas 
zobārstniecības 
kabineta iekārtošana. 

10 507,00  15.pants 
4.punkts 

Prioritāte -1 

  Apkures katla iegāde 
un uzstādīšana Zasas 
ciemata katlu mājai 

6 633,22  15.pants 
1.punkts 

Prioritāte -3 

 KOPĀ 
NOVA
DAM 

  1 400 000   

 
Jēkabpils novada veidojošo pagastu objekti, kur tiek ieguldīta valsts dotācija infrastruktūras 
attīstībai, ir pašvaldības īpašums. 
 
 

 
21. § 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Ābeļu bērnu dienas centrs” 
E. Meņķis, A.Raginska 

 
Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes priekšlikumu un Jēkabpils novada 
pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 7. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Piedalīties Vietējās attīstības rīcības plāna Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-

2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009.-2013.gada projektu 
konkursā „Drauga roka” ar projektu „Ābeļu bērnu dienas centrs” un nodrošināt 
līdzfinansējumu 25% apmērā no Ābeļu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem līdz LVL 
2500,00 (divi tūkstoši pieci simti latu). 

2. Uzdot  Ābeļu pagasta pārvaldei sagatavot un iesniegt projektu. 
 
 

22. § 
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektiem „Brīvdabas pasākumu nodrošinājums” un 

„Kapsētu infrastruktūras izveidošana, uzlabošana, attīstība” 
E. Meņķis 

 
Ņemot vērā Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes priekšlikumu un Jēkabpils novada 
pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 
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pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 7. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piedalīties ELFLA atklātajā projektu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 3.rīcībā 
„Skaistākais un ērtākais dzīves veids” ar projektu „Brīvdabas pasākumu nodrošināšana” un 
nodrošināt līdzfinansējumu 25% apmērā no Rubenes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem līdz 
LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti latu). 
2. Piedalīties ELFLA atklātajā projektu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 3.rīcībā 
„Skaistākais un ērtākais dzīves veids” ar projektu „Kapsētu infrastruktūras izveidošana, 
uzlabošana, attīstība” un nodrošināt līdzfinansējumu 25% apmērā no Rubenes pagasta 
pārvaldes budžeta līdzekļiem līdz LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti latu). 
3. Uzdot Rubenes pagasta pārvaldei sagatavot un iesniegt projektus. 
  

 
23. § 

Par Jēkabpils novada domes noteikumu  
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Jēkabpils novada 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2009./2010. gadam” 

apstiprināšanu 
E. Meņķis 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 2.punktu, 21. 
panta pirmās daļas 27. punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, 
Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Aivars Vanags); PRET – 1 
balss (Uldis Auzāns); ATTURAS – 2 balsis (Ināra Blumberga, Anda Svarāne), Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1.  Apstiprināt Jēkabpils novada domes noteikumus „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju Jēkabpils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2009./2010. gadam” (pielikumā). 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 23 §) 

 
Jēkabpils novada domes noteikumi  

 
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Jēkabpils novada vispārējās 
pamatizglītības  un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu   darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  
2009. / 2010. mācību gadam” 
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Pamats: Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 837 
 

1. Kārtība nosaka, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Jēkabpils novada vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ( turpmāk – mērķdotācija). 

2. Mērķdotāciju sadala, ievērojot 2009. gada 28. jūlija MK noteikumus Nr. 837 „Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības  un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu   darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.  
a) Skolēnu skaitu nosaka uz 1. septembri, ievērojot, ka minimālais skolēnu skaits klasē ir 8 

skolēni, maksimālais 30 skolēni.  
b) Aprēķinot pedagoģiskās likmes izglītības iestādē, ievēro normētā skolēnu skaita attiecību pret 

viena pedagoga mēneša darba algas likmi (8 skolēni uz 1 likmi novados un 10,2 skolēni uz 1 
likmi republikas pilsētās ).  

3. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāji, sadalot iestādei 
iedalīto mērķdotāciju, ņem vērā MK  2009. gada 28. jūlija Noteikumus Nr. 836 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” un  ievēro sekojošo ( prioritārā secībā):  
- nodrošina licencēto izglītības programmu mācību plāna realizāciju,  
- klases audzināšanu ne vairāk kā 3 stundas, 
- rakstu darbu labošanu matemātikā un valodās, 
- gatavošanos mācību stundām, 
- individuālo darbu ar skolēniem, 
- klases dalīšanu grupās, ja skolēnu skaits pārsniedz 25 skolēnus klasē, 
- kvalitātes piemaksu. 

 
4. Ja sadalot finansējumu, veidojas mērķdotācijas rezerve un to sadala proporcionāli skolēnu skaitam 
vai pedagoģisko likmju skaitam, izmantojot neparedzētiem gadījumiem – ilgstoši slimojošo skolēnu 
apmācībai, promesoša pedagoga aizvietošanai, u.c. 
 
Kārtība stājas spēkā ar 2009. gada 1. septembri. 
Kārtība ir spēkā līdz 2010. gada 1. septembrim, mainoties situācijai (izmaiņas finansējumā ar 
01.01.2010. vai normatīvajos dokumentos) kārtība ir jāmaina. 

 
 

24. § 
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda slēgšanu 

E. Meņķis 
 

Atbilstoši likumam „Par likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
fondiem” atzīšanu par spēku zaudējušu” par spēku zaudējušu tiek atzīts likums „Par valsts un 
pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”. Saskaņā ar šī likuma Pārejas noteikumu 2. punktu 
pašvaldība līdz 2009.gada 1.septembrim slēdz pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu un 
privatizācijas fondā esošos naudas līdzekļus ieskaita pašvaldības budžetā. Likuma Pārejas 
noteikumu 6.punkts nosaka, ka ienākumi no pašvaldību īpašuma privatizācijas tiek ieskaitīti 
attiecīgās pašvaldības budžetā.  
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 
13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldības 
īpašuma objektu privatizāciju”, saskaņā ar šī likuma Pārejas noteikumu 2. un 6.punktu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldei slēgt īpašuma privatizācijas fondu un 
privatizācijas fondā esošos naudas līdzekļus ieskaitīt pagasta pārvaldes budžetā. 
 
2. Veikt norēķinus ar valsts īpašuma privatizācijas fondu par ieņēmumiem no pašvaldības 
īpašumu privatizācijas, kas gūti līdz 2009.gada 1.jūlijam, atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas 
bija spēkā līdz 2009.gada 1.jūlijam. 

 
 

25. § 
Par mērķdotāciju pašvaldības iestāžu tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 

E. Meņķis, A.Raginska 
 
Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu, 
Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.paragrāfa 32.punktu un 
pamatojoties uz likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” 12. pielikumu 
Valsts mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Jēkabpils novada valsts mērķdotācijas tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 
2009.gadā no 1.jūlija līdz 31.augustam kopā LVL 353,00. 
 
2.  Piešķirto mērķdotāciju sadalīt sekojoši novada pašvaldības iestādēm: 
 
Nosaukums Summa latos 
Rubenes kultūras nams:  
Vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Inta Tomāne )              90,00 
Sieviešu ansamblis „Kantilēna”(vadītājs Ārijs Kaktiņš)                64,00 

Kopā: 154,00 
Zasas kultūras nams:  
Amatierteātris  (vadītājs Inārs Baltmanis )                                      72,00 
Sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Iveta Bērziņa)                   55,00 

  Kopā:               127,00 
Ābeļu tautas nams   
Amatierteātris (vadītājs Pēteris Draņevičs)                                       72,00 

Pavisam: 353,00 
 
3. Finanšu un ekonomikas nodaļai piešķirto mērķdotāciju pārskaitīt pagastu pārvalžu norādītajos 
kontos. 

 
 

26. § 
Par ikmēneša pabalstu bijušajai Kalna pagasta padomes 

 priekšsēdētājai Skaidrītei Jostsonei 
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E. Meņķis 
 

Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un 
pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1pantu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt bijušajai Kalna pagasta padomes priekšsēdētājai Skaidrītei Jostsonei ikmēneša 

pabalsta daļu pie piešķirtās vecuma pensijas, kas kopā nepārsniedz divu minimālo mēnešalgu 
apmēru mēnesī no Kalna pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem, ieturot nodokļus 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par jūnija mēnesi Kalna pagasta pārvaldei veikt 
aprēķinu par laiku no atbrīvošanas datuma. 

2. Skaidrītei Jostsonei ir pienākums ziņot Jēkabpils novada pašvaldībai par tādu apstākļu 
iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Kalna pagasta pārvaldes vadītāja. 
 
 

27. § 
Par dzīvības apdrošināšanu Jēkabpils novada pirmklasniekiem 

E. Meņķis 
 

 Jēkabpils novada pašvaldība saņēma SEB bankas Jēkabpils filiāles piedāvājumu veikt 
novada pirmklasnieku dzīvības apdrošināšanu, popularizējot domes tēlu un jau laikus izrādot 
rūpes par savu mazo iedzīvotāju, kā arī viņu ģimeņu drošību un labklājību. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 
13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 2. punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Jēkabpils novada pagasta pārvaldēm izmantot SEB bankas Jēkabpils filiāles piedāvājumu un 
atļaut veikt novada pirmklasnieku dzīvības apdrošināšanu apstiprinātā pagasta pārvaldes budžeta 
ietvaros. 

 
28.§ 

Par ģimenes ārsta prakses vietas izveidi Jēkabpils novada Leimaņu pagastā 
Edvīns Meņķis 

 
Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt  ģimenes ārsta prakses vietas izveidi Jēkabpils novada Leimaņu pagastā. 
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2. Lūgt Veselības obligātās apdrošināšanas Valsts aģentūru (VOAVA) izveidot ārsta prakses 
vietu Jēkabpils novada Leimaņu pagastā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs. 
 

 
29. § 

Par Zasas vidusskolas filiāles darbību 
Edvīns Meņķis 

 
 2009. gada 17.martā Kalna pagasta padome pieņēma lēmumu „Par Mežzemes 
pamatskolas reorganizāciju”, ar kuru nolēma reorganizēt Kalna pagasta Mežzemes pamatskolu, 
pievienot to Zasas vidusskolai ar 2009.gada 1.jūliju. 

2009.gada 27.martā Zasas pagasta padome pieņēma lēmumu „Par Mežzemes pamatskolas 
pārņemšanu”, ar kuru pieņēma lēmumu pārņemt Mežzemes pamatskolu par Zasas vidusskolas 
filiāli ar 2009.gada 1.jūliju. 

2009.gada 29.jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrija nolēma svītrot no Izglītības 
iestāžu reģistra Mežzemes pamatskolu. 

Izvērtējot esošo situāciju Zasas vidusskolas filiālē (bijusī Mežzemes pamatskola), 
secināms, ka filiālē ir nepietiekams skolēnu skaits. Līdz ar to filiāles saglabāšana nav lietderīga. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt Zasas vidusskolas filiāles (bijusī Mežzemes pamatskola) darbību ar 2009.gada 
31.augustu.  
2. Informēt Izglītības un zinātnes ministriju par pieņemto lēmumu.  
3. Atbrīvot bijušo Mežzemes pamatskolas direktori no amata ar 2009.gada 31.augustu. 
 

30. § 
Par transportlīdzekļu nodošanu bilancē un bezatlīdzības lietošanā 

Edvīns Meņķis 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes 03.08.2009. vēstuli Nr.3-10/12, 
Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes 03.08.2009. vēstuli Nr.3-8./11, Transporta līdzekļa 
pieņemšanas-nodošanas aktu, Krustpils novada domes 17.08.2009. Transporta līdzekļa 
pieņemšanas-nodošanas aktu un Jēkabpils novada pašvaldības finanšu komitejas 2009.gada 
13.augusta atzinumu un pamatojoties uz 09.07.2009. saistošiem noteikumiem Nr.1 „Jēkabpils 
novada pašvaldības nolikums”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības administrācijai uz pieņemšanas nodošanas aktu pamata ar 
03.08.2009. iekļaut Jēkabpils novada pašvaldības bilancē un bezatlīdzības lietošanā sekojošus 
transporta līdzekļus:  
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1.1. Jēkabpils novada pašvaldības Rubenes pagasta pārvaldes vieglo automašīnu BMW 

525, valsts Nr.FG6130, inventāra Nr.123122, ar atlikušo bilances vērtību uz 01.07.2009. LVL 
1803; 

1.2. Jēkabpils novada pašvaldības Leimaņu pagasta pārvaldes vieglo automašīnu AUDI 
A-6, valsts Nr.FP2213, ar atlikušo bilances vērtību uz 01.07.2009. LVL 2969,00; 

1.3. Krustpils novada pašvaldības vieglo automašīnu HYUNDAI SONATA, valsts 
Nr.GL4600,  ar atlikušo bilances vērtību uz 17.08.2009. LVL 10531.52; 

1.4. Krustpils novada pašvaldības vieglo automašīnu MAZDA 6, valsts Nr.GC4847,  ar 
atlikušo bilances vērtību uz 17.08.2009. LVL 9952.18. 

 
2. Kontroli pār lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors J.Subatiņam.  
 

31. § 
Par SIA „Eglainīte” (Dunavas pag.) darbību 

E. Meņķis 
 

2009. gada 12. augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Jēkabpils novada Dunavas 
pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu likvidēt SIA „Eglainīte”, jo kapitālsabiedrības darbība 
nav efektīva. Savukārt, kapitālsabiedrības funkcijas (organizējot iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus) izpildes pārņemšana ļautu pašvaldībai samazināt komunālo pakalpojumu 
sniegšanas izmaksas. 
 
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (turpmāk – Likums) 99. 
panta 1. punkts un Komerclikuma 312. panta 1. punkts paredz, ka kapitālsabiedrības darbība 
izbeidzas ar dalībnieka lēmumu. 
 
Likuma 100. panta pirmā daļa nosaka, ka „Kapitālsabiedrības likvidāciju veic valdes locekļi, ja 

tas institūcijas lēmumā, kura pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, nav 

noteikts citādi”. 
 
Komerclikuma 313. panta otrā daļa paredz, ka „Valdei ir pienākums sniegt dalībniekiem 

pārskatu par iepriekšējo pārskata gadu un par sabiedrības darbību kārtējā gadā”. 

 

Komerclikuma 313. panta trešā daļa paredz, ka „Saimnieciskās darbības pārskatā norādāms 

termiņš, kurā sabiedrība var apmierināt kreditoru prasījumus”. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas, 
finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” 56. panta otrās daļas 1. punktu, 64. panta otrās daļas 3. punktu, 99. panta 
1. punktu, 100. panta pirmo daļu, Komerclikuma 312. panta 1. punktu. 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
   

1. Izbeigt SIA „Eglainīte”, reģistrācijas Nr. 45403006970, juridiskā adrese „Kastaņi”-2, 
Dunavas pag., Jēkabpils nov., darbību un uzsāk likvidācijas procesu ar 2009.gada 
1.septembri. 

2. Atsaukt SIA „Eglainīte” valdes locekli Jāni Jukšu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas 
un iecelt Ainu Rimšu par SIA „Eglainīte” likvidatori. 
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3. Uzdot SIA „Eglainīte” likvidatorei Ainai Rimšai veikt SIA „Eglainīte”, reģistrācijas Nr. 
45403006970, likvidāciju. 

4. Noteikt likvidatoram atlīdzību atbilstoši nostrādāto stundu skaitam pēc likmes LVL 3.85 
(trīs lati 85 santīmi) stundā saskaņā ar Jēkabpils novada domes darba samaksas nolikumu 
no Jēkabpils novada domes administrācijas līdzekļiem. 

5. Uzdot SIA „Eglainīte” valdei triju dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt 
Uzņēmumu reģistra Jēkabpils reģionālajai nodaļai pieteikumu par SIA „Eglainīte” 
darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu. 

6. Uzdot SIA „Eglainīte” likvidatorei iesniegt Jēkabpils novada domei sagatavotu pārskatu 
par iepriekšējo pārskata gadu un par sabiedrības darbību kārtējā gadā, norādot debitoru un 
kreditoru apkopojumu, kreditoru prasījumu apmierināšanas iespējas. 

7. Uzdot SIA „Eglainīte” likvidatorei brīdināt sabiedrības darbiniekus par sabiedrības 
likvidāciju un risināt jautājumus par izmaiņām darba attiecībās. 

8. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldei organizēt komunālo pakalpojumu sniegšanu Dunavas 
pagasta iedzīvotājiem sākot ar 2009. gada 1.septembri. 

9. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldei sagatavot jaunus komunālo pakalpojumu tarifus 
apstiprināšanai domes nākamajā kārtējā sēdē septembrī. 

 

32. § 

Par pirmskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” (Rubenes pag.) darbību 
E. Meņķis  

 
Analizējot pirmskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” (Rubenes pag.) darbību un finanšu 
stāvokli, konstatēts, ka, lai saglabātu iestādes darbību, nepieciešams samazināt iestādes izmaksu 
daļu. Pretējā gadījumā iestādes turpmākās pastāvēšanas iespējas ir apšaubāmas. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 8. punktu, 13. punktu, Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 
(apstiprināts 2009. gada 23. jūlijā Jēkabpils novada domes sēdē) 37. punktu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (Intra Kurme), Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Noteikt pirmskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” vadītājas amatalgu LVL 180,00 par 1.0 
(vienu) slodzi ar 2009.gada 20.septembri. 
2. Uzdot pirmskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” vadītājai pārskatīt un samazināt plānoto 
finanšu līdzekļu izlietojumu, veicot nepieciešamās izmaiņas iestādes darbībā un darba attiecībās 
ar iestādes darbiniekiem. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic pašvaldības izpilddirektors. 
 

 
33. § 

Par Jēkabpils novada pašvaldības iestādes – Dunavas pagasta bibliotēkas 
vadītāja - apstiprināšanu 

E. Meņķis, U.Auzāns 
 
Izvirzītā kandidatūra uz Dunavas pagasta bibliotēkas vadītāja amatu – Sandis Ruļuks. 
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Ņemot vērā Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. 
gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
9. punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Sandi Ruļuku par Dunavas pagasta bibliotēkas vadītāju ar 2009. gada 1. septembri. 

 
 

34. § 
Par saistošo noteikumu piemērošanas un izpildes kārtību 

E. Meņķis 
 

Likuma „Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 26. punkts nosaka, ka „Gada laikā pēc 

jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo vietējo 

pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz 

novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā novadu veidojošo bijušo vietējo 
pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jautājumos 

un saistošos noteikumus par pašvaldību budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem.” 

 

Izvērtējot Jēkabpils novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, 
secināts, ka pārsvarā saistošajos noteikumos lēmuma pieņemšanas tiesības noteiktas pašvaldības 
domei, kas apgrūtina šobrīd esošās domes darbību liela jautājumu apjoma izskatīšanas 
nepieciešamības dēļ. Savukārt, jaunu saistošo noteikumu izstrādāšanas, apstiprināšanas un spēkā 
stāšanas procesam ir paredzēta noteikta kārtība. 
 
Latvijas Republikas normatīvie akti paredz domei iespēju nodot lēmuma pieņemšanas tiesības 
citai institūcijai. 
 
Izstrādājot jaunus saistošos noteikumus un Sociālā dienesta nolikumu, dome ir secinājusi, ka 
būtu nepieciešams lēmuma pieņemšanas tiesības paredzēt Jēkabpils novada pagastu pārvalžu 
sociālajiem darbiniekiem, kas visvairāk pārzina esošo situāciju pagasta pārvaldē un tādējādi spēj 
vislabāk izvērtēt konkrēto situāciju. Tādējādi, domes darbs būtu efektīvāks un konstruktīvāks. 
Savukārt, sociālie pakalpojumi un palīdzība pieejamāka novada iedzīvotājiem. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 7. punktu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Nodot lēmumu pieņemšanas tiesības sociālās aprūpes un sociālās palīdzības jomā Jēkabpils 
novada Sociālā dienesta darbiniekiem pagastu pārvaldēs līdz jaunu Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās. 
2. Noteikt, ka līdz Jēkabpils novada pašvaldības jaunu saistošo noteikumu stāšanās spēkā 
Jēkabpils novada Sociālā dienesta darbinieki pagastu pārvaldēs atbilstoši pagasta pārvalžu 
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apstiprinātajiem budžetiem un bijušās vietējās pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem 
noteikumiem pieņem šādus lēmumus un iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē izpildei: 
2.1. par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam; 
2.2. par pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai 
2.3. citus sociālās palīdzības pabalstus, saskaņojot ar attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju; 
2.3. par materiālās palīdzības pabalstu; 
2.4. par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un par 
konkrētas palīdzības sniegšanu personai, saskaņojot ar Īpašumu pārvaldīšanas un pakalpojumu 
nodaļu. 
3. Noteikt, ka Jēkabpils novada pagasta Sociālā dienesta darbinieka lēmumu var apstrīdēt Sociālā 
dienesta vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. 
4. Noteikt, ka Sociālā dienesta vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domei viena 
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Sociālā dienesta vadītāja. 

 
35. § 

Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 
U. Auzāns 

 
1. 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt dzīvokļa pabalstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 

2. 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt dzīvokļa pabalstu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 

 

36. § 
Par materiālās palīdzības piešķiršanu  
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skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei 
U. Auzāns 

 
1. 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt materiālo palīdzību skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei saskaņā ar 
pielikumu Nr.1. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 
 

2. 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt materiālo palīdzību skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei saskaņā ar 
pielikumu Nr.2 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 

 
 
 

37. § 
Par garantētā minimālā ienākuma piešķiršanu 

U. Auzāns 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai saskaņā ar pielikumu 
Nr.1. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 
 

 
38. § 

Par ārstēšanās izdevumu atmaksu 
U. Auzāns 

 
1. 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 
 

2. 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 

 
 
 

3. 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes sociālā darbinieka 
priekšlikumu, Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. 
gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 

 
4. 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes sociālā darbinieka 
priekšlikumu, Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. 
gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 

5. 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai saskaņā ar pielikumu Nr.5. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 
 

6. 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes sociālā darbinieka priekšlikumu, 
Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 13. 
augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai saskaņā ar pielikumu Nr.6. 
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2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 

7. 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes sociālā darbinieka 
priekšlikumu, Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. 
gada 13. augusta atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai saskaņā ar pielikumu Nr.7 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav 
izpaužams. 
 

39. § 
Par Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu 

E. Meņķis 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo 
daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas nolikumu (pielikumā). 

 
PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 
20.08.2009. sēdes lēmumam 

(protokolsNr.5, 39 §) 
 

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS 
NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas (turpmāk – Komisija) ir izveidota uz 

Jēkabpils novada domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Jēkabpils novada domei. 
1.2. Savā darbībā Komisija ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Jēkabpils 

novada domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus, ka arī šo nolikumu. 
1.3. Savus uzdevumus Komisija veic sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī 

citām juridiskām personām, savas kompetences ietvaros. 
1.4. Komisiju izveido, pārveido vai likvidē Jēkabpils novada dome. 
 

2. Komisijas uzdevumi 
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2.1. Komisijas galvenie uzdevumi: 
2.1.1. izskatīt tās kompetencē esošās administratīvo pārkāpumu lietas; 
2.1.2. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katras administratīvā pārkāpuma lietas 
faktiskus un tiesiskus apstākļus; 
2.1.3. pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās normatīvajos aktos noteiktos gadījumos 
un kārtībā; 
2.1.4. nodrošināt pieņemto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās izpildi; 
2.2. Papildus 2.1. punktā noteiktajam Komisija veic domes uzdotos darbus. 
2.3. Komisija izskata domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka novizētos dokumentus. 
2.4. Komisija var sniegt viedokli, priekšlikumus padomes pastāvīgajām komitejām, komisijām, 
domes administrācijai jebkurā pašvaldības darbības jautājumā, kas ietilpst tās kompetencē. 
 

3. Komisijas struktūra 
 

3.1. Komisija sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem ar balsošanas tiesībām. 
3.2. Komisija atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Komisijas priekšsēdētāju un 
vietnieku, kurš vada Komisijas darbu. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa 
pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 
3.3. Komisijas sagatavoto dokumentu nosūtīšanu nodrošina komisijas sekretāre. Nepieciešamības 
gadījumā komisija var pieaicināt domes administrācijas darbiniekus, citu institūciju pārstāvjus, 
konsultantus. Pieaicinātās personas ir bez balsošanas tiesībām. 
3.4. Komisijas priekšsēdētājs: 
3.4.1. vada Komisijas darbu, ir atbildīgs par Komisijas uzdevumu un lēmumu izpildi; 
3.4.2. izstrādā Komisijas sēdes darba kārtību; 
3.4.3. sagatavo, sasauc un vada Komisijas sēdes; 
3.4.4. pārstāv Komisijas viedokli citās komitejās, komisijās un institūcijās; 
3.4.5. nosaka komisijas locekļu pienākumus. 
3.5. Komisijas sekretāri ievēl no komisijas locekļiem. 
3.6. Komisijas sekretārs: 
3.6.1. sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai Komisijas sēdē; 
3.6.2. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus; 
3.6.3. paziņo komisijas locekļiem par sēdes sasaukšanu; 
3.6.4. uzaicina uz sēdi lietas dalībniekus; 
3.6.5. protokolē Komisijas sēdes; 
3.6.6. sagatavo Komisijas lēmuma projektu par jautājumiem, kas tiek izskatīti Komisijā; 
3.6.7. kārto Komisijas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu, atbilstoši 
lietvedības noteikumiem; 
3.6.8. sagatavo, izsniedz un nosūta Komisijas pieņemtos lēmumus. 
3.7. Komisijas locekļu pienākumi tiek noteikti Komisijas sēdēs, ar Komisijas vai domes lēmumu 
vai Komisijas priekšsēdētāja rīkojumu. 
 

4. Komisijas darba organizācija 
 

4.1. Komisija lietas izskata pamatojoties uz administratīvā pārkāpuma protokolu un materiāliem 
par administratīvo pārkāpumu. 
4.2. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc saņemto dokumentu apjoma un izskatīšanas termiņa, 
sasaukšanas norises laiku un vietu saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.  
4.3. Komisija ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no balsot 
tiesīgajiem komisijas locekļiem. 
4.4.Komisija pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsojot par lēmumu 
balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komisijas priekšsēdētāja, vai viņa prombūtnes laikā viņa 
norīkota locekļa balss. Sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Protokolā 
ieraksta kā konkrēti katrs Komisijas loceklis ir balsojis. 
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4.5. Domstarpības starp Komisiju un pašvaldības amatpersonām, iestādēm izlemj dome. 
4.6. Komisijas locekļi neizpauž informāciju par fizisko personu datiem un juridisko personu 
komercnoslēpumiem, kas tiem kļuvusi zināma pildot Komisijas locekļa pienākumus. 
4.7. Komisijas locekļi var tikt izslēgti no Komisijas sastāva ar domes lēmumu uz šīs personas 
iesnieguma pamata, kā arī gadījumos, kad attiecīgā persona nepilda šajā nolikumā noteikto, 
komisijas vai domes lēmumus, komisijas priekšsēdētāja rīkojumus, kā arī, ja vairāk kā trīs reizes 
pēc kārtas bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Komisijas sēdes. 

 
 

40. § 
Par Jēkabpils novada domes Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu 

E. Meņķis 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61. panta trešo 
daļu, Publisko iepirkumu likuma 22. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes Iepirkuma komisijas nolikumu (pielikumā). 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 40 §) 

 
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES  
IEPIRKUMA KOMISIJAS 

NOLIKUMS 
 

 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

61. panta trešo daļu, Publisko iepirkumu likuma 22. pantu,  
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Iepirkuma komisiju (turpmāk tekstā saukta – Komisija) 9 (deviņu) locekļu sastāvā ar savu 
lēmumu izveido Jēkabpils novada dome (turpmāk tekstā saukta – Dome) Publisko iepirkumu 
likuma 8. panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minēto iepirkuma procedūru veikšanai. 
1.2. Komisija izveidota kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju uz Jēkabpils novada domes 
pilnvaru laiku. 
1.3. Komisija ir Jēkabpils novada domes pakļautībā. 
1.4. Komisija tiek uzturēta no Jēkabpils novada pašvaldības līdzekļiem. 
1.5. Komisijas veidlapa ir Jēkabpils novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vārdiem 
“Iepirkumu komisija”. 
1.6. Komisija savā darbībā ievēro vispārējo tiesību principus, Latvijas Republikas likumus, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Jēkabpils novada domes lēmumus, Jēkabpils 
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novadā spēkā esošos saistošos noteikumus un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šo 
nolikumu. 
1.7. Komisija veic iepirkuma procedūras Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību vajadzībām pēc to pieprasījuma un iepirkuma procedūras veikšanai 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 
 

2. Komisijas darbības pamatprincipi un tiesības 
 
2.1. Komisijai ir šādi darbības pamatprincipi: 
2.1.1. Komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī 
nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šajā izpratnē Komisijas loceklis un eksperts ir 
saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir: 

2.1.1.1. juridiskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – pašreizējais vai 
bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistība ar 
juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;  
2.1.1.2. juridiskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – akcionāra, 
kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte, 
vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, 
pusmāsa, laulātais (turpmāk – radinieks); 
2.1.1.3. fiziskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – radinieks. 

2.1.2. Komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas arī uz 
gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai 
juridiskās personas, ar kurām komisijas loceklim vai ekspertam ir šī nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. 
un 2.1.1.3. punktos minētā saistība. 
2.1.3. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 
uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir 
saistīti ar tiem šī nolikuma 2.1.1. punkta izpratnē. 
2.1.4. Iesniedzot Komisijā pieprasījumu veikt iepirkuma procedūru vienlaicīgi jāiesniedz 
sekojošie dokumenti: 
2.1.4.1. noteiktas formas pieteikums (1. pielikums); 
2.1.4.2. darba uzdevums vai tehniskā specifikācija (2., 3. pielikums); 
2.1.4.3. līguma projekts; 
2.1.4.4. un citus dokumentus, kurus Komisijas uzskata par nepieciešamajiem iepirkuma 
procedūras veikšanai. 
2.1.5. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras īstenošanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu 
un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi. 
2.1.6. Komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 
normatīvajiem aktiem. Komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums. 
2.1.7. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, 
laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes. 
 
2.2. Komisijai ir šādas tiesības: 
2.1.1. pieprasīt un saņemt no Jēkabpils novada teritorijā esošajām iestādēm, pagastu pārvaldēm, 
organizācijām un pašvaldības institūcijām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē 
esošo jautājumu risināšanai;  
2.1.2. aizstāvēt Komisijas viedokli tās kompetencē esošajos jautājumos;  
2.1.3. pieaicināt ekspertus Komisijas kompetences nodrošināšanai tā iepirkuma jomā, par kuru 
slēdz līgumu; 
2.1.4. ar Jēkabpils novada Domes priekšsēdētāja pilnvarojumu pārstāvēt Komisiju Iepirkumu 
uzraudzības birojā, tiesā. 
 

3. Komisijas struktūra un amatpersonu kompetence 
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3.1. Komisijas sastāvā ir 9 (deviņi) locekļi, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs.  
3.2. Komisijas personālsastāvu apstiprina Jēkabpils novada dome, nodrošinot, lai Komisija būtu 
kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu.  
3.3. Komisiju vada no komisijas locekļu ievēlēts komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes 
laikā – no komisijas locekļu ievēlēts komisijas priekšsēdētāja vietnieks.  
3.4. Komisijas sēdi protokolē domes nozīmēts sekretārs. 
 

3.4. Komisijas priekšsēdētājs: 
3.4.1. vada Komisijas darbu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,   
3.4.2. vada Komisijas sēdes, par kuru norises vietu, laiku un darba kārtību informē Komisijas 
locekļus ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pirms sēdes;  
3.4.3. apstiprina un iesniedz Jēkabpils novada domei Komisijas darba pārskatus;  
3.4.4. nozīmē personu, kura, ar Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pilnvarojumu, pārstāvēs 
Komisiju pašvaldības, valsts un sabiedriskajās institūcijās, tiesā;  
3.4.5. nodrošina Komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu; 
3.4.6. atbild par Komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa 
paaugstināšanu;  
3.4.7. koordinē Komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām; 
3.4.8. kontrolē Komisijas pieņemto lēmumu izpildi; 
3.4.9. nodrošina Komisijas budžeta projektu sagatavošanu un iesniedz to Jēkabpils novada domes 
Finanšu un ekonomikas nodaļai; 
3.4.10. nodrošina Komisijas kompetencē esošo Jēkabpils novada domes lēmumu un Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētāja rīkojumu projektu sagatavošanu; 
3.4.11. paraksta Komisijas sēdes protokolu un lēmumu. 
 

3.5. Komisijas sekretārs:  
3.5.1. organizē Komisijas sēdes un kārto Komisijas lietvedību (uzaicina uz Komisijas sēdēm 
izskatāmās lietas dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību, sagatavo lēmuma projektus, nodrošina 
pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem), veic lietu uzskaiti un nodrošina to 
saglabāšanu; 
3.5.2. pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir nepieciešama;  
3.5.3. protokolē Komisijas sēdes;  
3.5.4. paraksta Komisijas sēdes protokolu; 
3.5.5. organizē Komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības 
arhīvā;  
3.5.6. sagatavo Komisijas darba pārskatus;  
3.5.7. veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai. 
 

3.6. Komisijas locekļi: 
3.6.1. piedalās Komisijas sēdēs, pieņem lēmumus; 
3.6.2. paraksta Komisijas sēdes protokolu un lēmumu; 
3.6.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai. 
 

3.7. Komisija, savas kompetences ietvaros, pieņem un izskata fizisko un juridisko personu 
iesniegumus un sūdzības. 
 

4. Komisijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darba organizācija 
 
4.1. Komisija tiek sasaukts iepirkuma procedūras veikšanas nepieciešamības gadījumā. 
 
4.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3 
(divas trešdaļas) Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi. Komisija pieņem lēmumus 
ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas 
priekšsēdētāja balss. 
4.2. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrs 
Komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos 
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norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to 
piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu. 
4.3. Par Komisijas darbības un pieņemto lēmumu tiesiskumu atbild tās locekļi.  
4.4. Komisija darbu organizē Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā. 
4.5. Komisijas pieņemto lēmumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas var 
pārsūdzēt Jēkabpils novada domē.  
 

5. Citi noteikumi 
5.1. Komisija savā darbībā nodrošina ar izskatāmo lietu saistītās informācijas neizpaušanu 
trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
5.2. Komisija savā darbībā ievēro ētikas un morāles normas. 
5.3. Iepirkuma procedūras, uz kurām nav attiecināms Publisko iepirkuma likums, ir tiesības veikt 
pašvaldības iestādēm patstāvīgi piešķirtā budžeta ietvaros. 
 

 
41. § 

Par Jēkabpils novada domes Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
Edvīns Meņķis 

 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes Lietvedības nodaļas nolikumu (pielikumā). 

 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 41 §) 

 
JĒKABPILS NOVADA DOMES  

LIETVEDĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Jēkabpils novada domes Lietvedības nodaļa (turpmāk-Lietvedības nodaļa) ir 
Jēkabpils novada domes administrācijas struktūrvienība, kas tehniski nodrošina 
Jēkabpils novada domes darbu.  

1.2. Lietvedības nodaļu izveido un tās nolikumu apstiprina Jēkabpils novada dome. 
1.3. Lietvedības nodaļa savā  darbībā  ievēro Latvijas  Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu un citus tiesību aktus. 
1.4. Lietvedības nodaļā ietilpst nodaļas vadītājs, lietvedis-sekretārs, datorspeciālists un 
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sabiedrisko attiecību speciālists. 
2. GALVENIE UZDEVUMI, KOMPETENCE 

2.1. Lietvedības nodaļa savas kompetences ietvaros sagatavo un kārto Jēkabpils novada 
domes administrācijas  lietvedību atbilstoši LR likumdošanai. 

2.2. Nodrošina  Jēkabpils novada domes komiteju, komisiju  sēžu organizatorisko un 
tehnisko sagatavošanu. 

2.3. Organizē pilsoņu  pieņemšanu  pie  novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieka un izpilddirektora. 

2.4. Realizē Jēkabpils novada domes administrācijas funkcijas iedzīvotāju informēšanā 
par domes darbu un lēmumiem, veido sabiedrisko domu un popularizē Jēkabpils 
novada tēlu Latvijā un ārvalstīs. 

2.5. Organizē Jēkabpils novada domes administrācijas vajadzībām nepieciešamo 
kancelejas un prezentācijas preču iegādi. 

2.6. Nodrošina pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu, tai skaitā personālsastāva, 
dokumentu sagatavošanu, saglabāšanu, uzskaiti un izmantošanu un nodošanu valsts 
arhīviem. 

2.7. Administrē Jēkabpils novada domes informācijas sistēmas darbību. 
2.8. Organizē Jēkabpils novada pašvaldības interneta mājas lapas darbu.  
2.9. Pilda citus domes lēmumos un priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus.  

3. DARBA ORGANIZĀCIJA, PIENĀKUMI 
3.1. Lietvedības nodaļā atrodas Jēkabpils novada pašvaldības zīmogs (Latvijas  

Republikas valsts mazā ģerboņa  attēls), kuru   lieto   novada domes 
priekšsēdētāja,   priekšsēdētāja  vietnieka, izpilddirektora parakstu. 

3.2. Dokumentu kopiju, izrakstu un norakstu apstiprināšanai un uz preču pavadzīmēm 
lieto Jēkabpils novada pašvaldības zīmogu ar atzīmi „Dokumentiem”.   

3.3. Lietvedības nodaļas darbu organizē, plāno un kontrolē nodaļas vadītājs. 
3.4. Lietvedības nodaļas vadītāju apstiprina domes sēdē. Pārējos darbiniekus pieņem 

darbā izpilddirektors saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. 
3.5. Lietvedības nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram, pilda novada domes, 

komiteju lēmumus un novada priekšsēdētāja, viņa vietnieka rīkojumus un 
uzdevumus. Lietvedības nodaļas darbinieki ir pakļauti nodaļas vadītājam. 

4. TIESĪBAS 
4.1. Lietvedības nodaļai savu funkciju  veikšanai izdevumiem ir paredzēti līdzekļi 

administrācijas tāmē saskaņā ar budžetu. 
4.2. Nepieciešamības gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt un saņemt 

no citām Jēkabpils novada pašvaldības struktūrvienībām pienākumu izpildei 
nepieciešamos dokumentus un citas ziņas.  

4.3. Par novada pašvaldības līdzekļiem celt kvalifikāciju, apmeklējot kursus un 
seminārus, iegādāties nepieciešamo specializēto literatūru un programmatūru. 

4.4. Dienesta pienākumu pildīšanai izmantot novada domes transportu. 
4.5. Savas kompetences ietvaros sagatavot un iesniegt izskatīšanai priekšlikumus un 

lēmumu projektus.  
4.6. Kontrolēt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un korespondences savlaicīgu 

izskatīšanu nodaļās un struktūrvienībās.  
4.7. Savas darbības nodrošināšanai izmantot Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulta 

un citu speciālistu konsultācijas. 
 

5. ATBILDĪBA 
5.1. Lietvedības nodaļa ir atbildīga par Jēkabpils novada domes, komiteju, komisiju un 

darba grupu, pašvaldības administrācijas lietvedības un citu dokumentu 
sagatavošanu un kārtošanu atbilstoši LR likumdošanai. 

5.2. Lietvedības nodaļa ir atbildīga par apmeklētāju pieņemšanas organizēšanu pie 
novada domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un citiem speciālistiem. 
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5.3. Par Lietvedības nodaļas rīcībā esošā inventāra un materiālo vērtību saglabāšanu. 
 
 
 

42. § 
Par Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

E. Meņķis 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikumu (pielikumā). 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 42 §) 

 
JĒKABPILS NOVADA DOMES 

FINANŠU UN EKONOMIKAS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
 1. Vispārīgie noteikumi. 

 
1.1 Finanšu un ekonomikas nodaļa (tālāk tekstā nodaļa) ir novada domes administrācijas 

struktūrvienība, kas darbojas saskaņā ar Jēkabpils novada domes Nolikumu. 
1.2 Nodaļa darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību”, „Par 

budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par grāmatvedību” kā arī 
citiem likumiem un noteikumiem, kuri reglamentē budžeta un grāmatvedības uzskaites 
kārtību. 

1.3 Jautājumos par teritoriālās plānošanas un investīcijām darbojas saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām”, „Teritorijas plānošanas likumu” un citiem likumiem un noteikumiem. 

  
2. Nodaļas galvenie uzdevumi un kompetence. 

 
2.1 Nodaļa atbild par novada pamatbudžeta un speciālā budžeta projekta sastādīšanu un 

izpildi ieņēmumos un izdevumos. 
2.2 Nodrošina grāmatvedības darba organizēšanu un kontroli pa finanšu līdzekļu racionālu 

izlietošanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 
2.3 Veic naudas līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, sastāda ikmēneša pārskatus par 

novada domes ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi. 
2.4 Sastāda un apkopo gada pārskatu par novada budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc 
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valdības funkciju klasifikācijas un iesniedz novada domē un Valsts kasē noteiktajos 
termiņos. 

2.5 Seko novada budžeta ieņēmumu daļas izpildei un ik mēnesi finansē novada budžeta 
iestādes un pasākumus proporcionāli ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžetā 
paredzētās summas. 

2.6 Veic novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 
rādītāju analīzi. 

2.7 Pamatojoties uz izglītības iestāžu tarifikācijas kopsavilkumiem sastāda tarifikācijas 
kopsavilkumu par novada izglītības iestādēm aprēķināto darba algas fondu uz 
saimnieciskā gada 1. septembri un nākamā gada 1. janvāri un iesniedz to LR Izglītības 
un zinātnes ministrijā. 

2.8 Veic novada domes budžeta izpildes gada publiskā pārskata sagatavošanu. 
2.9 Veic kontroli par nauda līdzekļu izlietošanu novada domes iestādēs un aģentūrās 

atbilstoši izdevumu tāmēm un normatīvajiem dokumentiem. 
2.10 Veic citus uzdevumus pēc augstākstāvošu institūciju pieprasījuma, saskaņā ar 

normatīvajiem dokumentiem atbilstoši kompetencei. 
2.11 Atbild par novada attīstības programmas izstrādi un aktualizāciju, novada teritorijas 

plānojuma izstrādi un priekšlikumu sagatavošanu investīciju piesaistei to realizēšanai, kā 
arī precizēšanu ar nacionālo, reģionālo un pirmo līmeni. 

2.12 Novada domes funkciju ietvaros koordinē uzņēmējdarbības attīstību  novadā. 
2.13 Koordinē Jēkabpils novada domes piedalīšanos Zemgales plānošanas reģiona darbā. 
2.14 Koordinē Jēkabpils novada pārrobežu sadarbības jautājumus. 
2.15 Pēc novada domes lēmuma , novada domes priekšsēdētāja rīkojuma vada novada domes 

projektus. 
2.16 Nodrošina pareizu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”, 

Ministru kabineta noteikumiem un atsevišķiem norādījumiem. Grāmatvedības 
organizācijas dokumentus apstiprina iestādes vadītājs. 

  
3. Nodaļas darba organizācija, tiesības, pienākumi un atbildība. 

 
3.1 Nodaļu vada vadītājs, ko apstiprina novada dome pēc izpilddirektora ieteikuma. Nodaļas 

vadītājs pārstāv nodaļu novada Finanšu komitejā un citās komitejās un sēdēs pēc 
vajadzības. 

3.2 Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts novada pašvaldības izpilddirektoram. 
3.3 Nodaļas darbinieki ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam. 
3.4 Nodaļas darbiniekus pēc nodaļas vadītāja ierosinājuma pieņem darbā un atbrīvo no darba 

izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. 
3.5 Nodaļas darbiniekiem ir tiesības saņemt no novada budžeta iestādēm nepieciešamos 

aprēķinus un grāmatvedības pārskatus par iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi 
un citus nepieciešamos dokumentus. 

3.6 Finansēt budžeta iestādes saskaņā ar apstiprināto budžetu. 
3.7 Pieprasīt savlaicīgu nepieciešamo attaisnojošo dokumentu iesniegšanu no novada domes 

darbiniekiem par saņemtajiem materiālajiem vai naudas līdzekļiem 
 

 
 
 

43. § 
Par Jēkabpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
E. Meņķis 

 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un 
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļas nolikumu (pielikumā). 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 43 §) 

 
 

 
JĒKABPILS NOVADA DOMES  

ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 
NODAĻAS  

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
 1. Vispārīgie noteikumi. 

 
1.1  Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa (turpmāk tekstā nodaļa) 

izveidota, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9.jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”. 

1.2 Nodaļa darbojas kā novada pašvaldības domes administrācijas struktūrvienība un savā 
darbībā pakļaujas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

1.3 Savā praktiskajā darbībā nodaļa vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem, 
Ministru kabineta noteikumiem, novada pašvaldības domes nolikuma, rīkojumiem, kā arī 
šī Nolikuma. 

1.4 Nodaļas mērķis ir vienotu, saskaņotu, koordinētu kā arī lietderīgu un racionālu darbību 
veikšana novada īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas jomā. 

1.5 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļā ietilpst :  
1.5.1 īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs; 
1.5.2 īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas vadītāja vietnieka u.c. 

darbiniekiem, saskaņā ar amatu sarakstu 
1.6 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļu saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumu “Par pašvaldībām” izveido un likvidē novada pašvaldības dome. 
Nodaļas reorganizācija vai likvidācija tiek veikta ar domes lēmumu Latvijas Republikas 
likumos noteiktajā kārtībā. 

 2. Organizatoriskā struktūra. 
 

2.1 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas darbu organizē un vada 
nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata novada pašvaldības dome. 
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Nodaļas darbiniekus pieņem vai atbrīvo no darba domes izpilddirektors ar savu 
rīkojumu, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju un domes priekšsēdētāju. 

2.2 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas nolikumu un štatu 
sarakstu izstrādā nodaļas vadītājs, saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, un 
apstiprina Novada pašvaldības dome. 

2.3 Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs savu pilnvaru 
ietvaros: 

2.3.1 organizē nodaļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par 
nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu 
un nodaļas Nolikuma prasībām; 

2.3.2 pārstāv īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļu tās kompetences 
esošajos jautājumos; 

2.3.3 iesniedz novada domes priekšsēdētājam vai izpilddirektoram lēmuma projektus par 
nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, izskatīšanai komitejās; 

2.3.4 izstrādā nodaļas darbinieku pienākumu sadali un amata aprakstus. 
2.4 Nodaļas darbinieki ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam. 

 
 3. Nodaļas galvenie uzdevumi, kompetence. 

 
3.1 Organizēt novada pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti: 
3.1.1 Apzināt un uzskaitīt novada pašvaldības nekustamos īpašumus un organizēt to tiesisko 

reģistrāciju Zemesgrāmatā, veidot Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
datu bāzi. 

3.1.2 Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veikt Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, esošās zemes uzskaiti un kontrolēt tās izmantošanu. 

3.1.3 Risināt jautājumus, kas saistīti ar Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošo mežu teritoriju iegūšanu īpašumā un to tālāku apsaimniekošanu. 

3.2 Organizēt un kontrolēt novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši LR 
likumos noteiktajai kārtībai, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” uzliktās funkcijas 
un pienākumus. 

3.2.1 Atbildēt par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un 
pārraudzības jautājumiem. 

3.2.2 Organizēt un realizēt kapitālās celtniecības objektu projektēšanu un būvniecību, kā arī 
organizēt un realizēt kapitālo remontu pašvaldības īpašuma objektos domes apstiprinātā 
budžeta ietvaros. 

3.3 Uzraudzīt pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu līdz 
pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

3.4 Organizēt, konsultēt un kontrolēt novada pašvaldības pakļautībā esošās iestādes 
enerģētikas un komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā: 

3.4.1 organizēt līgumu slēgšanu par pamata un palīgpakalpojumiem pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanā; 

3.4.2 organizēt līgumu slēgšanu ar uzņēmējsabiedrībām par atkritumu savākšanu un izvešanu, 
3.4.3 konsultēt un kontrolēt enerģētikas un komunālo pakalpojumu tarifu aprēķinu jautājumos 
3.5 Organizēt, konsultēt un kontrolēt kā novada pašvaldības īpašumu privatizāciju un 

atsavināšanu vai iegūšanu īpašumā (tai skaitā, izmantojot pirmpirkuma tiesības) saistītos 
procesus. 

3.6 Organizēt, konsultēt un kontrolēt kā novada pagastu pārvalžu darbu vietējās nozīmes 
ceļu apsaimniekošanas un satiksmes organizēšanas jautājumos. 

3.7 Organizēt, konsultēt un kontrolēt sadarbībā ar būvvaldi novada pašvaldības būvniecības 
jautājumu risināšanas jomā, kas saistīti ar projektēšanu, celtniecību, konkursu un cenu 
aptauju rīkošanu saskaņā ar Būvniecības likumu, vispārējiem būvniecības noteikumiem 
un citiem normatīvajiem aktiem. 
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3.8 Organizēt novada pašvaldības būvniecības procesa būvuzraudzību. 
3.9 Koordinēt un kontrolēt novada pagastu pārvalžu būvniecības un remontu plānu 

sastādīšanā, to izpildē un finansiālo līdzekļu izlietojumā. 
3.10 Organizēt novada pašvaldības remontu izmaksu tāmju pārbaudi un saskaņošanu. 
3.11 Organizēt un koordinēt „Civilās aizsardzības likuma” prasību izpildi novada teritorijā. 
3.12 Konsultēt, kontrolēt un koordinēt „Darba aizsardzības likuma” prasību izpildi novada 

pašvaldības iestādēs. 
 4. Tiesības. 

 
4.1 Pieprasīt un saņemt no novada pašvaldības domes nodaļām, pagastu pārvaldēm, 

aģentūrām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju un dokumentus 
nodaļas uzdevumu un funkciju veikšanai. 

4.2 Pašvaldības vārdā pieprasīt un saņemt nodaļas darbībai nepieciešamo informāciju no 
novada teritorijā esošajām fiziskām un juridiskām personām. 

4.3 Saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, nodaļas galveno uzdevumu risināšanā 
iesaistīt citas domes nodaļas un to speciālistus, pieaicinot ekspertus. 

4.4 Iespēju robežās paaugstināt nodaļas darbinieku profesionālo kvalifikāciju. 
4.5 Nodaļas vadītājs piedalās Jēkabpils novada pašvaldības domes komitejās un sēdēs par 

nodaļas kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem. 
4.6 Patstāvīgi vai kopīgi ar citām nodaļām sagatavot priekšlikumus novada domes 

komitejām un komisijām novada pašvaldības lēmumu pieņemšanai, grozīšanai vai 
atcelšanai. 

4.7 Nodaļas vadītājam ir paraksta tiesības uz nodaļas kompetencē esošo jautājumu 
saskaņošanu un informācijas pieprasīšanu un sniegšanu pašvaldības iestādēm. 

4.8 Ja nodaļas pienākumu pildīšana saistīta ar izbraukumiem, pieprasīt no novada domes 
dienesta autotransportu. 

 5. Atbildība. 
 

5.1 Nodaļas darbinieki atbild par nodaļas galveno uzdevumu un funkciju izpildi. 
5.1.1 Nepieciešamo datu iesniegšanu valsts institūcijām; 
5.1.2 Pieprasītās informācijas savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu domei, domes 

amatpersonām, valsts un pašvaldības institūcijām. 
 
 

44. § 
Par Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

E. Meņķis 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta nolikumu (pielikumā). 

 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 44 §) 
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JĒKABPILS NOVADA DOMES 
SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
  

I Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Jēkabpils novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – „Sociālais dienests”) ir Jēkabpils 
novada domes iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos 
pakalpojumus Jēkabpils novada iedzīvotājiem. Sociālā dienesta juridiskā adrese ir Rīgas 
ielā 150a, Jēkabpilī, LV – 5202, Latvijas Republika. 

1.2 Sociālo dienestu izveido, reorganizē un likvidē Jēkabpils novada dome. 
1.3
  

Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada budžeta līdzekļiem. Sociālā 
dienesta darbības finansēšanai var tikt piesaistīti arī nevalstisko organizāciju, sabiedrisko 
organizāciju līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu ziedojumi.  

1.4. Sociālajam dienestam ir spiedogs ar pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. 
1.5. Sociālais dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar Jēkabpils novada pagastu pārvaldēm, 

valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskām 
un fiziskām personām. 

1.6. Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, 
pašvaldības nolikumu, domes lēmumus, rīkojumus. 

1.7 Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija. 
  

II Sociālā dienesta mērķis un uzdevumi 
 

2.1 Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Jēkabpils novada iedzīvotāju sociālo vajadzību  
profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības         
sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. 

2.2 Sociālā dienesta uzdevumi ir: 
2.2.1 veikt sociālo darbu ar Jēkabpils novadā dzīvojošām personām, ģimenēm un            

personu grupām; 
2.2.2 novērtēt Jēkabpils novadā dzīvojošo klientu vajadzības, materiālos un personiskos 

(motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība,  profesija u.c.) resursus; 
2.2.3 sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu Jēkabpils novadā           

dzīvojošajiem iedzīvotājiem savas kompetences ietvaros atbilstoši klienta         
vajadzībām un noteiktajiem kritērijiem; 

2.2.4 noteikt Jēkabpils novadā dzīvojošo klientu līdzdarbības pienākumus; 
2.2.5 sniegt sociālo palīdzību atbilstoši Jēkabpils novada normatīvajiem dokumentiem; 
2.2.6 piedalās pašvaldības budžeta līdzekļu administrēšanā, kas novirzīti Sociālajam dienestam 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;      
2.2.7 novērtēt dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitāti; 
2.2.8 līdzdarboties Eiropas Savienības finansētos projektos un citos projektos; 
2.2.9 nodrošināt veco, vientuļo un nespējīgo pašvaldības iedzīvotāju aprūpi mājās, 

nepieciešamības gadījumā organizēt un nodrošināt personu ievietošanu sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas iestādēs, 

2.2.10 veidot starpinstitucionālo tīklu darbam ar klientiem krīzēs un problēmu risināšanas 
procesā; 



 50 

2.2.11 organizēt darbu ar sociālā riska grupām (alkoholiķiem, narkomāniem, 
bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem u.c.) un veicināt atbalsta un pašpalīdzības grupu 
veidošanos; 

2.2.12 nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus bērniem bāreņiem, bez vecāku 
apgādības palikušiem bērniem un ģimenēm, kurās  ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi; 

2.2.13 plānot, koordinēt, analizēt un prognozēt sociālā darba attīstību pašvaldības teritorijā; 
2.2.14 izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un  priekšlikumus 

jaunu pakalpojumu ieviešanai, kā arī esošo pakalpojumu pilnveidošanai. 
2.2.15 informēt novada iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un to 

saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pasākumiem sociālās 
palīdzības saņemšanā, kā arī par sociālā dienesta darba organizāciju un citiem ar sociālo 
darbu saistītiem jautājumiem; 

2.2.16 izveidot datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto 
pakalpojumu veidiem, institūcijām, kuras var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā 
klientiem, finansu līdzekļu izlietojumu; 

2.2.17 nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju 
konfidencialitāti; 

2.2.18 veikt sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un kontroli saskaņā ar spēkā esošo LR 
likumdošanu un normatīvajiem aktiem; 

2.2.19 veicināt aktīvu sadarbību sociālās palīdzības jautājumu risināšanā starp valsts un 
pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām 
organizācijām; 

2.2.20 iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada domei sociālo pakalpojumu attīstības 
koncepcijas, mērķprogrammas un jaunu pakalpojumu ieviešanai Jēkabpils novadā. 

  
III Sociālā dienesta pienākumi un tiesības 

 
3.1. Sociālā dienesta pienākumi ir: 
3.1.1 sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo 

palīdzību un to sniegšanas kārtību; 
3.1.2 informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu un sociālo palīdzību, par 

pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma iemeslus un 
lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību; 

3.1.3 sniegt personai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas 
pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā; 

3.1.4 sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā. 
3.2 Sociālais dienests ir tiesīgs: 
3.2.1 izstrādāt Sociālā dienesta instrukcijas un ieteikumus, kā arī citus reglamentējošus 

dokumentus sociālās palīdzības jautājumos, kuri ir Sociālā dienesta kompetencē; 
3.2.2 pārstāvēt Sociālā dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kuri ir 

Sociālā dienesta kompetencē;           
3.2.3 iesniegt priekšlikumus par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālā darba 

jautājumiem novada domē, Labklājības Ministrijā un citās institūcijās;           
3.2.4 pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un 

izziņas, kas nepieciešamas Sociālā dienesta uzdevumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu 
pareizību un patiesīgumu, nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti; 

3.2.5 izskatīt jautājumu par sociālās palīdzības piešķiršanu Jēkabpils novada domes saistošajos 
noteikumos noteiktajos kārtībā; 

3.2.6 Iesniegt priekšlikumus novada domei budžeta grozījumiem; 
3.2.7 izmantot citas tiesības saskaņā ar LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 
  

IV Darba organizācija 
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4.1. Sociālā dienesta vadītāju un darba algu apstiprina Jēkabpils novada dome.  
4.2.  
 

Sociālā dienesta darbu vada dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata 
Jēkabpils novada dome. Darba līgumu ar Sociālā dienesta vadītāju pēc novada domes 
lēmuma noslēdz Jēkabpils novada domes izpilddirektors.        

4.2.1 Sociālais dienests sastāv no sociālā dienesta vadītāja, sociālie darbinieki Jēkabpils 
novada pagastu pārvaldēs, aprūpētāji, kas sniedz pakalpojumu „Aprūpe mājās”, Leimaņu 
pagasta pārvaldes „Veco ļaužu nams – pansija” darbinieki. 

4.3 Sociālā dienesta vadītājs saskaņo katra dienesta darbinieka amata pienākumus. 
4.4 Sociālā dienesta vadītājs ir personīgi atbildīgs par Sociālā dienesta uzdevumu izpildi, 

finansu resursu izmantošanu, līgumu izpildi un citu normatīvo aktu ievērošanu.       
4.5 Dienesta vadītājs plāno un organizē Sociālā dienesta darbu, nosaka struktūrvienību 

mērķus un uzdevumus, kontrolē to izpildi. 
4.6 Sociālā dienesta vadītājs dod rīkojumus un norādījumus dienesta darbiniekiem, kuri 

strādā pagasta pārvaldēs. 
4.7 Sociālā dienesta vadītājs koordinē Jēkabpils novadā strādājošo sociālo darba speciālistu 

un sociālās aprūpes veicēju darbu. 
4.8 Sociālā dienesta vadītājs nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību 

ievērošanu. 
4.9 Dienesta vadītājam ir tiesības veikt organizatoriskas struktūrvienības izmaiņas. 
  

V Noslēguma jautājumi 
 

5.1 Sociālā dienesta darbības tiesiskumu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs. 
5.2 Sociālā dienesta darbinieka faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie dienesta 

vadītāja. 
5.3 Ar Sociālā dienesta pieņemtajiem lēmumiem saistītos strīdus izskata novada dome. 
5.4 Sociālais dienests piedalās pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanā. 

 
           

45. § 
Par saistošo noteikumu 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 
E. Meņķis 

 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un 
pamatojoties uz likuma Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un 
ceturto daļu un 10.panta trešo daļu, 33.pantu un 36.panta otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atlikt jautājumu par saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā” (pielikumā) apstiprināšanu uz septembra sēdi. 
2. Jēkabpils novada pagastu pārvaldēm līdz 2009.gada 4.septembrim izskatīt saistošos 
noteikumus „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” un iesniegt priekšlikumus 
izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. 
3. Sagatavotos saistošos noteikumus „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 
nosūtīt izskatīšanai uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. 
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46. § 

Par saistošo noteikumu 
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu 

E. Meņķis 
 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un 
pamatojoties uz likuma 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.pantu trešo daļu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Atlikt jautājumu par saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā” (pielikumā) apstiprināšanu uz septembra sēdi. 
2. Jēkabpils novada pagastu pārvaldēm līdz 2009.gada 4.septembrim izskatīt saistošos 
noteikumus „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” un iesniegt priekšlikumus 
izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. 
3. Sagatavotos saistošos noteikumus „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 
nosūtīt izskatīšanai uz Reģionālās  attīstības un pašvaldību lietu ministriju. 

 
 

 
47. § 

Par saistošo noteikumu Nr.6  
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu 

 
Edvīns Meņķis 

 
Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un 
pamatojoties uz likuma 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
(pielikumā).  

 
PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 
20.08.2009. sēdes lēmumam 

(protokolsNr.5, 47 §) 
 

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”15. 

panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta trešo daļu, LR 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

5. pantu, 6. panta otro daļu. 
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 1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1 Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā saukti – noteikumi) nosaka personas, kuras ir 

tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk tekstā arī dzīvoklis) 
jautājumu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas, kā arī kārtību, 
kādā pašvaldība sniedz minēto palīdzību LR likumā “Par dzīvojamo telpu īri” un LR 
likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajam. 

1.2 Šie saistošie noteikumi attiecas uz Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētam 
fiziskām personām, kuras pamata dzīves vietu ir deklarējuša ne mazāk kā 12 mēnešus 
(izņemot šo noteikumu 2.1.1. punktā noteikto). 

  
2. Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību 

 
2.1 Papildus LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14. pantā 

noteiktajām personu kategorijām, Jēkabpils novada sniedz palīdzību šādām personu 
kategorijām: 

2.1.1 atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieku; 
2.1.2 atsevišķi dzīvojošie invalīdi, kuriem nav apgādnieku; 
2.1.3 personas (ģimenes), kuru īrētā dzīvojamā telpa ir pastāvīgai dzīvošanai nederīga; 
2.1.4 maznodrošinātas personas, kuras iemitinātas dzīvoklī kā ģimenes loceklis uz viena īres 

līguma pamata un ja viņas izveidojušas atsevišķu ģimeni. 
2.1.5 Izskata iesniegumus un ar Jēkabpils novada domes lēmumu piešķir dzīvojamo platību 

personām, kurām nav citas dzīvojamās platības. 
  

3. Palīdzības sniegšanas kārtība 
 

3.1 LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un šajos noteikumos noteiktās 
personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros: 

3.1.1 reģistrs Nr. 1 – „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” (pielikumā Nr. 1); 
3.1.2 reģistrs Nr. 2 – „Sociālo dzīvokļu izīrēšana” (pielikumā Nr. 2). 
3.2 Personas katrā 3.1.1. -3.1.2. punktā noteiktajā reģistra ietvaros tiek reģistrētas 2 grupās. 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā personām tiek sniegta: 
3.2.1 1. grupas ietvaros – personu reģistrācijas secībā. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā 

konkrētus apstākļus, Jēkabpils novada sociālajam dienestam ir tiesības neievērot 
reģistrācijas secību grupas ietvaros; 

3.2.1 2. grupas ietvaros – personu reģistrācijas secībā. 
3.3 Reģistrā Nr. 1 „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” personas tiek reģistrētas: 

3.3.1 1. grupā – personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām saskaņā ar LR 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmajā daļā minētās 
personas; 

3.3.2 2. grupā – personas, kuras noteiktas šo noteikumu 2.1.2. – 2.1.5. punktā. 
3.4 Reģistrā Nr. 2 „Sociālo dzīvokļu izīrēšana” personas tiek reģistrētas: 

3.4.1 1. grupā - LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. 
panta pirmajā daļā minētās personas; 

3.4.2 2. grupā – atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuram nav apgādnieka; atsevišķi dzīvojoša 
pensijas vecuma persona, kurai nav apgādnieka. 

3.5 Jēkabpils novada sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personu par 
tiesīgu saņemt palīdzību „Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”: 

3.5.1 piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā persona devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts 
vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās 
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu; 

3.5.2 piecus gadus pēc tam, kad attiecīgās personas piekrišanu tai piederošais dzīvoklis pārdots 



 54 

vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā šī persona zaudējusi lietošanas tiesības uz 
attiecīgo dzīvokli; 

3.5.3 ja personas īpašumā ir LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta 
trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā 
telpa. 

  
4. Kārtība, kādā persona atzīstama par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībā  

 
4.1 Persona, kura vēlas saņemt palīdzību, iesniedz Jēkabpils novada sociālajā dienesta 

darbiniecei savā deklarētajā dzīvesvietā rakstveida iesniegumu, kurā norāda vēlamo 
palīdzības veidu un pievieno dokumentus, kas apliecina šīs personas piederību kādai no 
šajos noteikumos, LR likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 
pirmās daļā vai LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 5. panta pirmajā daļā noteiktajām kategorijām. 

4.2 Jēkabpils sociālā dienesta darbiniekam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju vai 
dokumentus, ja sākotnēji tā ir bijusi nepietiekama, lai pieņemtu lēmumu. 

4.3 Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībā un reģistrēšanu 
konkrētā palīdzības reģistrā un izslēgšanu no reģistra pieņem Jēkabpils novada sociālais 
dienesta darbinieks. 

4.4 Lēmumu par konkrētas palīdzības sniegšanu personai pieņem Jēkabpils novada pagasta 
pārvaldes sociālais darbinieks saskaņojot ar īpašuma un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 
vadītāju. 

 5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 
5.1 Sociālā darbinieka pieņemto lēmumu var apstrīdēt  sociālā dienesta vadītājs. 
5.2 Sociālā dienesta  vadītāja lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē. 
5.3 Jēkabpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

noteiktajā kārtībā. 
 6. Saistošo noteikumu publicēšana 

 
6.1 Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā. 
6.2 Ar šo saistošo noteikumu apstiprināšanu, tiek atcelti iepriekš pieņemtie saistošie 

noteikumi Jēkabpils novada pagastu pārvaldēs. 
 
 
 
48.§ 

Par Jēkabpils novada pašvaldības vadošās kultūras iestādes 
Rubenes kultūras nama nolikuma apstiprināšanu 

E. Meņķis 
 

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 13. augusta atzinumu un 
pamatojoties uz likuma 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Jēkabpils novada domes vadošās kultūras iestādes Rubenes kultūras nama nolikumu 
(pielikumā). 
 



 55 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 

20.08.2009. sēdes lēmumam 
(protokolsNr.5, 48 §) 

 
JĒKABPILS NOVADA RUBENES KULTŪRAS NAMA  

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar 

 likumu „Par pašvaldībām”41.pantu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

 09.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1  

„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 6.punktu 

 
 1. Vispārīgie noteikumi 

1.1 Kultūras nams (turpmāk tekstā KN) ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis 
ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā atrodas 
pašvaldības pakļautībā. 

1.2 KN ir pašvaldības izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldību funkciju rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
savā novadā. 

1.3 KN ir pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir īstenot pašvaldības funkcijas 
saskaņā  ar likumu „Par pašvaldībām”. 

1.4 KN ir sava ieņēmumu- izdevumu tāme. 
1.5 KN pilns nosaukums: Jēkabpils novada Rubenes pagasta kultūras nams. 
1.6 KN ir noteikts vadošās kultūras iestādes statuss novadā. 
1.7 KN izveido, reorganizē un likvidē pašvaldība. 
1.8 KN juridiskā adrese: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, p.n. Rubene, LV-5229 

 2. Kultūras nama funkcijas 
2.1 KN veic šādas funkcijas:  

2.1.1 Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar nacionālās programmas 
„Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem  
mērķiem un virzieniem. 

2.1.2 Organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista 
tos  vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu         
māksliniecisko izaugsmi. 

2.1.3 Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem. 
2.1.4 Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. 
2.1.5 Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādu zinību           

nozarēs. 
2.1.6 Organizē koncertus, izrādes, izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu          

un  pieejamību novada iedzīvotājiem. 
2.1.7 Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
2.1.8 Atbalsta tautas un amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo tālākizglītību          

un radošo izaugsmi. 
2.1.9 Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētām personām un 

institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā. 
2.1.10 Izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietējo, reģionālo un valsts mēroga normatīvo 

dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos. 
2.1.11 Dokumentē un analizē KN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā 

mēneša un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās           
sadarbības projektus. 

2.1.12 Atskaitās par KN darbu pašvaldībai, VID, Valsts statistikas komitejai, sniedz 
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informāciju pašvaldības un valsts institūcijām. 
2.1.13 Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 

uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām. 
2.1.14 Pārvalda KN valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizē tās racionālu  

apsaimniekošanu. 
2.1.15 Sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 
2.1.16 Koordinē un apkopo novada kultūras iestāžu aktivitātes: 

 1 .Sastāda novada kultūras iestāžu mēneša un gada plānu, 
 2. Apkopo kultūras iestāžu pasākumu plānu, 
  3. Izstrādā un iesniedz novada projektus kultūras jomā, 
 4. Pilda novada pašvaldības pasūtījumus. 
 3. Kultūras nama kompetence un tiesības 

3.1 KN pildot nolikuma 2. punkta noteiktās funkcijas ir tiesības: 
3.1.1 Slēgt darījumus, tai skaitā līgumus ieņēmumu- izdevumu tāmes ietvaros, iegūt 

mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, celt prasības un būt                 
par atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā. 

3.1.2 Likuma noteiktā kārtībā, ievērojot noteiktos pašvaldības mantas atsavināšanas                 
un iegādes ierobežojumus, iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savai                  
darbībai nepieciešamo mantu un atsavināt, iznomāt un citādi rīkoties ar KN vadījumā                 
esošo mantu. 

3.1.3 Slēgt telpu un brīvdabas estrādes nomas līgumus pašvaldības noteiktā kārtībā. 
3.1.4 Sagatavot, vadīt un organizēt KN funkcijām atbilstošas programmas un projektus. 
3.1.5 Rīkot izstādes, gadatirgus ,veikt valsts un pašvaldību pasūtījumus, kā arī veikt citas                 

darbības nolikuma 2.punktā minēto KN funkciju īstenošanai. 
3.1.6 Saņemt no pārvaldes un pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus. 
3.1.7 Pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no novada kultūras iestāžu (kultūras           

namu un bibliotēku) darbiniekiem. 
3.1.8 Saskaņojot ar pagastu pārvaldēm iesaistīt kultūras darbiniekus kopējo novada projektu          

un pasākumu organizēšanā. 
3.1.9 KN ir tiesības izmantot pārvaldes materiāli tehniskos resursus - telpas, inventāru,           

transportu. 
3.1.10    

 
Novada kopējo pasākumu īstenošanai saskaņojot ar pagastu pārvaldēm ir tiesības            
bez maksas izmantot  citu pārvalžu telpas un inventāru. 

  
4. Kultūras nama pārvaldes struktūra 

 
4.1 KN darbību vada KN vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības 

dome. Darba līgumu ar KN vadītāju slēdz pašvaldības noteiktā kārtībā. 
4.2 KN vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu       

un šo nolikumu: 
4.2.1 Vada, organizē un ir atbildīgs par KN darbu, nodrošina KN darbības nepārtrauktu                

procesu. 
4.2.2 Nosaka KN darbinieku kompetenci un atbildību. 
4.2.3 Nodrošina ieņēmumu- izdevumu tāmes izpildi. 
4.2.4 Izstrādā KN un novada darbības plānu un sniedz priekšlikumus ieņēmumu – izdevumu 

tāmes  projektam. 
4.2.5 Sniedz priekšlikumus pārvaldes vadītājam par KN amatu sarakstu un atalgojumu. 
4.2.6 Pieņem darbā un atbrīvo no darba KN darbiniekus pārvaldes noteiktā kārtībā. 
4.2.7 Nodrošina KN personāla vadību. 
4.2.8 Ar pilnvarojumu pārstāv KN visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās               

organizācijās, institūcijās attiecībās ar jebkurām juridiskām un fiziskām personām. 
4.2.9 KN vārdā  slēdz darījumus saskaņā ar šo nolikumu. 
4.2.10 Rīkojas ar KN finansu līdzekļiem un valdījumā nodoto mantu. 
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4.2.11 Atbild par KN resursu lietderīgu izmantošanu. 
4.2.12 Atbild par KN darbības tiesiskumu. 
4.2.13 Sniedz informāciju un priekšlikumus par KN un novada kultūras iestāžu darbības 

jautājumiem. 
4.2.14 Pieņem lēmumus, rīkojumus par KN darbības jautājumiem, kuri ir saistoši KN 

darbiniekiem. 
4.2.15 Veic citas darbības KN funkciju īstenošanai. 
 5.Kultūras nama darbības uzraudzība 
5.1 KN darbības uzraudzību veic pašvaldības dome un pagasta pārvalde tās nolikuma 

noteiktā  kārtībā. 
5.2 KN darbības uzraudzībai pašvaldības dome veic šādus pasākumus: 
5.2.1 Saskaņo KN darbības plānus un apstiprina gada budžeta apjomu. 
5.2.2 Lemj par KN reorganizāciju un likvidēšanu. 
5.2.3 Lemj par KN nolikuma grozījumiem un papildinājumiem. 
5.2.4 Lemj par finansējuma piešķiršanu KN. 
5.2.5 Pieņem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda vai materiāli stimulē KN vadītāju,        

nosaka viņa amatalgu. 
5.2.6 Atceļ KN vadītāja prettiesiskus lēmumus. 
5.2.7 Lemj par pašvaldības mantas nodošanu KN valdījumā. 
5.2.8 Novērtē KN darbības rezultātus. 
5.2.9 Lemj par KN sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 
5.2.10 Pašvaldībai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par            

KN darbību. 
 6.Kultūras nama manta un finansu līdzekļi 
6.1 KN mantu un finansu līdzekļus veido: 
6.1.1 KN valdījumā esošā nošķirtā pašvaldības manta, 
6.1.2 Pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums, 
6.1.3 Pašu ieņēmumi, tai skaitā - ieņēmumi no sniegtajiem maksas  (publiskajiem) 

pakalpojumiem, 
6.1.4 Ieņēmumi no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, 
6.1.5 Ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, 
6.1.6 Līdzekļi, kas  iegūti atsavinot KN valdījumā esošo kustamo mantu, 
6.1.7 Juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi. 
6.2. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām KN atbild par tās valdījumā  

nodoto mantu. 
6.3 KN ir tiesības bez pašvaldības atļaujas: 
6.3.1 Iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu saskaņā ar ieņēmumu- izdevumu tāmi, 
6.3.2 Atsavināt KN valdījumā esošo kustamo mantu, ja tā nav nepieciešama KN funkciju  

izpildes nodrošināšanai, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā, 
6.3.3 Iznomāt fiziskām un juridiskām personām KN valdījumā esošo kustamo mantu un 

nekustamo īpašumu, iegūtos līdzekļus ieskaitot pagasta pārvaldes budžetā. 
6.4.   Noslēdzot finansu gadu, KN sagatavo gada pārskatu par KN darbību, rezultātiem un 

budžeta izlietojumu. 
 7.Kultūras nama atbildība un tās darbības izbeigšana 

 
7.1.    KN tās darbības laikā ir atbildīga par Ministru kabineta noteikumu, pašvaldības 

lēmumu, citu tai saistošo tiesību aktu un nolikuma ievērošanu. 
7.2. KN reorganizē vai likvidē pašvaldība „Publisko aģentūru likuma” paredzētajos          

gadījumos un noteiktā kārtībā. 
7.3. Reorganizējot vai likvidējot KN ,jāsastāda KN slēguma bilance, jānosaka mantas  

vērtība un saistību apjomi, jāparedz mantas un saistību nodošana citai pašvaldības           
iestādei. 
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49. § 
Par novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu algas likmes noteikšanu 

E.Meņķis 
 
 Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, 63. pantu, Bāriņtiesas 
likuma 91.pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu darba slodzi un algas likmi ar 
2009.gada 1.oktobri: 
 
Nosaukums Slodze Algas likme latos 

mēnesī 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar pienākumu veikšanu pagasta 
pārvaldē                              

1.0 450 

bāriņtiesas loceklis pagasta pārvaldēs ar iedzīvotāju skaitu 
virs 1000      

0.4 180 

bāriņtiesas loceklis  pagasta pārvaldēs ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 1000      

0.3 135 

 
50. § 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
(„Lazdukalni”, Ābeļu pag., kadastra Nr. 5648 006 0005) 

E.Meņķis 
 
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ināras Blumbergas iesniegums, kurā viņa lūdz atteikties 
no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Lazdukalni”, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., 
kadastra Nr. 5648 006 0005, kas sastāv no viena zemes gabala 14,7 ha platībā. 
 
Iesniegumam pievienota 2009. gada 18. augusta Nekustamā īpašuma pirkuma līgums, no kura 
redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL 6000,00. 
 
Likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

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

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais īpašums 
nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 1994. gada 
7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma 
pirmpirkuma tiesības” 3. punktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66., 67. 
pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, 
Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, 
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Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS - 1 balss (Ināra Blumberga), 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Lazdukalni”, Ābeļu pag., 
Jēkabpils nov., kadastra Nr. 5648 006 0005, kas sastāv no viena zemes gabala 14,7 ha platībā, 
saskaņā ar 2009. gada 18. augusta noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, par pirkuma 
summu LVL 6000,00 (seši tūkstoši lati 00 santīmi). 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 
 

51. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu Leimaņu pagasta 

nekustamajam īpašumam „Jaunklāvi” kadastra Nr. 5674 006 0073; 5674 006 0074 
A.Raginska 

 
 
 Ņemot vērā, ka saņemta no Zemgales apgabaltiesas 136. iecirkņa zvērinātās tiesu 
izpildītājas Sniedzes Upītes, 2009.gada 07.augusta vēstule Nr.1626-C.51/09 par labprātīgas 
izsoles rīkošanu nekustamajam īpašumam „Jaunklāvi”, kadastra Nr. 5674 006 0073; 5674 006 
0074, Leimaņu pagastā un Leimaņu pagasta pārvaldes izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu LVL 15,70 , kavējuma nauda LVL 0,89 kopā LVL 16,59 uz 2009.gada 14.augustu 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ: 
 
Pieprasīt  Evitai Līkumietei piederošā nekustamā īpašuma „Jaunklāvi” kadastra numurs 5674 
006 0073; 5674 006 0074, parāda piedziņu par kopējo summu LVL 16,59 (sešpadsmit lati 59 
santīmi). 
 
 
Sēdi slēdz plkst.13.20 
 
Sēdi vadīja 

 

E.Meņķis 

Sēdi protokolēja A.Boluža 
 
     
  

  


