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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731,
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JĒKABPILS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2010.gada 21.janvārī

Nr.1

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils.
Sēde sasaukta plkst. 11.00
Sēdi atklāj plkst. 11:05
Sēdi vada – Edvīns Meņķis
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags
Nepiedalās - Ināra Blumberga, Aija Raginska, Ilgvars Prodišķis– attaisnotu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale,
Jānis Kalniņš, Juris Krūmiņš, Jānis Raubiška, Antons Tropiks;
administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Dz.Nartiša, Inese Tumanova, Biruta Vaivode, Ieva
Jātniece, Elga Ūbele, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa, Jēkabpils
tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra direktore Judīte Grugule
Darba kārtība:’
Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra direktores Judītes Grugules
informācija par Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra darbību.
Informācija pieņemta zināšanai (informācija pielikumā)
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Informācija pieņemta zināšanai.
1.
2.

Par Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam”
apstiprināšanu
Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2010.gadam” apstiprināšanu
Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Par Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Par Jēkabpils novada domes noteikumu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
2010.gadam” apstiprināšanu
Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības
programmām un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru
amatalgu apstiprināšanu
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā
rekonstrukcija” (Nr.09-05-L32100-000166) priekšfinansēšanai
Par Jēkabpils novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtības
apstiprināšanu
Par izmaiņām Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas
komisijas locekļu sastāvā
Par dalību Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā
Par dalību biedrībā „Lauku partnerība Sēlija”
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu (R.Romanovska, Zasas pagasts)
Par adreses piešķiršanu („Dombrāji” Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480010241)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Grāvlejas”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 001 0131)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Dzeņi” , Dignājas pag., kadastra Nr. 5652 002 0008)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Dīgļi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480040039)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu (Brīvības iela2, Ābeļu pagasts,
Latvijas autoceļu uzturētājs)

21.
22.
23.
24.
25.

Par Nomas līguma slēgšanu ar SIA „Eirobalt”
Par Nomas līguma slēgšanu ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāli
„Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojs”
Par nomas maksas samazināšanu SIA „Sēldedze”
Par Nomas līguma slēgšanu ar Valsts aģentūru „Lauksaimniecības datu centrs”
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Mežgrāvlejas”, Rubenes pagasts, kadastra
Nr.56820010131)

26.
27.

Par zemes ierīcības projekta „Rasas”, Ābeļu pagasts, apstiprināšanu un nosaukuma „Rasas 1”
piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam
Par SIA „RENETA” dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanu

2

1. §
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam” apstiprināšanu
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu; „Par
pašvaldību budžetiem” un „Par valsts budžetu 2010.gadam”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
pamatbudžetu 2010.gadam”
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam ieņēmumos LVL 2 479
449 , saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžeta 2010.gadam izdevumos LVL 3 023
743, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt izdevumu pār ieņēmumiem pārsnieguma segšanai iesaistīto līdzekļu
atlikumus uz 2010.gada 01.janvāri LVL 311 502 apmērā, saskaņā ar pielikumu
Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu
2010.gadam, pielikums Nr.4.
6. Budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes iesniegt apstiprināšanai Finanšu un
ekonomikas nodaļā līdz 2010.gada 10.februārim.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
speciālo budžetu 2010.gadam” apstiprināšanu
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu; „Par
pašvaldību budžetiem” un „Par valsts budžetu 2010.gadam”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo
budžetu 2010.gadam”
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam ieņēmumos LVL 121
875 apmērā , saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
3. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam izdevumos LVL 145
810 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Izdevumu pār ieņēmumiem pārsnieguma segšanai iesaistīti līdzekļu atlikums uz
2010.gada 01.janvāri LVL 23 935 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
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5. Apstiprināt novada pašvaldības ZIEDOJUMUS UN DĀVINĀJUMUS līdzekļu
atlikuma izlietojumu LVL 2 400, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3. §
Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
____________________________________________
E.Meņķis

Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības apvienoto komitejas 2010. gada 18.janvāra
lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu (pielikums Nr.1).
Pielikums Nr.1
APSTIPRINĀTS
Ar Jēkabpils novada domes 21.01.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3 § )

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Jēkabpils novadā
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) ir
Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldes struktūra, kura nodrošina Jēkabpils novada
pašvaldībai valsts deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi - civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
1.2. Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese ir Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tiesīgs izlemt jautājumu par laulības noslēgšanas vietu.
1.3. Dzimtsarakstu nodaļa nav juridiska persona, tai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas
valsts ģerboņa attēlu un Dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu: „Latvijas Republika
Jēkabpils novads Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa”.
1.4. Dzimtsarakstu nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas noteikumus, instrukcijas un rīkojumus,
Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un rīkojumus, šo Nolikumu un
citus normatīvos aktus.
1.5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības uzraudzību veic Latvijas Republikas tieslietu ministrs
ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību.
1.6. Dzimtsarakstu nodaļa veic savas funkcijas un uzdevumus patstāvīgi, sadarbojoties ar
Jēkabpils novada pašvaldības administrāciju, struktūrvienībām un pārvaldes vienībām, kā
arī ar valsts vai citu pašvaldību institūcijām un iestādēm.
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1.7. Dzimtsarakstu nodaļa tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta, kā arī
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pašvaldības nodevām.
2. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence
2.1.Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana
un civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2.Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:
2.2.1. reģistrē dzimšanas faktus;
2.2.2. reģistrē miršanas faktus;
2.2.3. reģistrē laulības;
2.2.4. reģistrē baznīcā noslēgtās laulības;
2.2.5. kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas un
labošanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, un sniedz
atzinumus;
2.2.6. pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
2.2.7. sagatavo dokumentus un atzinumus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta
maiņu un iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
2.2.8. atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un
labo civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu,
administratīvo aktu, Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas
iesniegumu;
2.2.9. veido Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un
nodrošina arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti, izmantošanu;
2.2.10. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no
reģistru ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;
2.2.11. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas
iestāžu un citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma;
2.2.12. iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas
jautājumiem;
2.2.13. sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamās
ziņas par dzimšanas fakta reģistrāciju, kuras nepieciešamas pirmuzskaites
veikšanai, un ziņas par personas laulības reģistrāciju, miršanas fakta
reģistrāciju, izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kuras nepieciešamas
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu aktualizēšanai;
2.2.14. sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku
reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem;
2.2.15. organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;
2.2.16. nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanu
un izlietošanu Dzimtsarakstu nodaļā;
2.2.17. sagatavo un sniedz pārskatus par savu darbību Jēkabpils novada pašvaldībai un
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
2.2.18. deklarē ziņas par dzīvesvietu jaundzimušajiem, saskaņā ar Latvijas Republikā
esošo normatīvo aktu prasībām.
2.3.Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:
2.3.1. patstāvīgi lemt par tās pārziņā esošajiem jautājumiem;

5

2.3.2. pieprasīt un saņemt no citām dzimtsarakstu nodaļām reģistru ierakstu norakstus;
2.3.3. pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo
informāciju un dokumentus no fiziskām un juridiskām personām un
institūcijām;
2.3.4. pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju;
2.3.5. iesniegt priekšlikumus par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir Dzimtsarakstu
nodaļas kompetencē.
3. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija
3.1.Dzimtsarakstu nodaļa ir Jēkabpils novada pārvaldes struktūra un tieši pakļauta Jēkabpils
novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.2. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku skaitu un viņu atalgojumu nosaka Jēkabpils novada
pašvaldība.
3.3.Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju apstiprina Jēkabpils novada dome, pieņem darbā pēc
saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.
3.4.Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir šādas tiesības un pienākumi:
3.4.1. Tiesības:
3.4.1.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Dzimtsarakstu nodaļu administratīvajās
iestādēs, tiesā, attiecībās ar juridiskajām un fiziskām personām;
3.4.1.2. noteikt nodaļas darbinieku atbildības apmēru, izstrādāt un apstiprināt katra
darbinieka amata aprakstus un darba pienākumus, savas kompetences robežās
izdod nodaļas iekšējos rīkojumus un dod norādījumus;
3.4.2. Pienākumi:
3.4.2.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kārtot iekšējo lietvedību, nodrošinot ienākošo
dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, apstrādi un atbild par dokumentu savlaicīgu izskatīšanu,
atbilstoši normatīviem aktiem un Jēkabpils novada pašvaldības nolikumam;
3.4.2.2.
nodrošināt darba kārtības, darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības
noteikumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu un nodaļas funkciju veikšanai nodoto
materiālo vērtību saglabāšanu;
3.4.2.3. veikt citus pienākumus, kas noteikti pašvaldības normatīvos aktos, Jēkabpils
novada domes lēmumos un rīkojumos;
3.4.2.4. organizēt Dzimtsarakstu nodaļas darbu un būt atbildīgam par Dzimtsarakstu
nodaļas uzdevumu izpildi.
3.5. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā, tā pienākumus pilda Jēkabpils novada
pašvaldības apstiprināts Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs.
3.6. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki ir atbildīgi par viņiem uzdoto pienākumu un uzdevumu
godprātīgu, savlaicīgu izpildi un darbības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.7. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki ir atbildīgi par darba pienākumu izpildes gaitā ievēro
Fizisko personu datu aizsardzības likumu, iegūto fizisko personu datu neizpaušanu trešajām
personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
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3.8. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs
atbilst valsts amatpersonas statusam.
3.9. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs veic Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhivēšanu
atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.
4. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja izdotā administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība
4.1. Dzimtsarakstu nodaļas izdotos administratīvos aktus un citus lēmumus var apstrīdēt viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā Jēkabpils novada domē, bet Jēkabpils novada domes
administratīvo aktu vai lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā
Administratīvajā rajona tiesā.
5. Noslēguma jautājums
5.1. Dzimtsarakstu nodaļa atbild par šajā nolikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildi.
5.2. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Jēkabpils
novada dome, saskaņojot ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.

4.§
Par Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13. punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 14. panta piekto daļu, 16. pantu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, likumu „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt jaunā redakcijā darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu ar pielikumiem.
2. Apstiprināt administrācijas darbinieku amatalgu saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt Novada domes izveidoto iestāžu vadītāju amatalgas saskaņā ar 2.pielikumu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils novada domes 23.07.2009. lēmumus (protokols nr.3,
4§) „Par darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”, (protokols nr.3, 7§)
„Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgas (algas likmes)
apstiprināšanu, protokols nr.3,8§) „Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju
amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu, 20.08.2009. (protokols Nr.5, 49§) „Par novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu algas likmes noteikšanu”, 15.10.2009.
(protokols nr.8, 33§) „Par Jēkabpils novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
amatalgu”, (protokols Nr.8, 42§) „Par lietvedības nodaļas amata vietas sekretārs-arhivārs
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izveidošanu”, 17.12.2009. (protokols nr.10, 7§) „Par Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības
un kultūras pārvaldes amatu nosaukumu un algas likmju apstiprināšanu”.
APSTIPRINĀTS
Ar Jēkabpils novada domes 21.01.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 4.§ )
Jēkabpils novada domes
DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13. punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14. panta piekto daļu, 16. pantu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, LR likumu „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek noteikta novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka, izpilddirektora, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju,
pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja un valdes locekļu darba samaksa (mēneša
amatalgu), kā arī atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību par deputāta pienākumu pildīšanu,
par atlīdzību par darbu komitejās, komisijās, darba grupās. Darba samaksa šī nolikuma izpratnē
ir amatalga, piemaksa par papildus darbu, par virsstundu darbu, citas piemaksas, kā arī
prēmijas, pabalsti, kompensācijas, atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un ar deputātu
darbību saistītie atlīdzinātie izdevumi, atlīdzība par deputātu darbu komitejās, komisijās, darba
grupās.
2. Priekšlikumus par izmaiņām darba samaksā var iesniegt domes amatpersonas, pagastu
pārvalžu iestāžu vadītāji novada domes finanšu komitejā pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā. Finanšu komiteja sniedz atzinumu un sagatavo jautājumu izskatīšanai novada domes
sēdē.
3. Darba samaksas apmēru norāda Darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darba
ņēmēju. Darba samaksas apmēra izmaiņu gadījumā Darba līgumā izdara attiecīgus grozījumus,
kurus noformē rakstveidā un paraksta abas līgumslēdzēju puses.
4. Algas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu.
5. Stundas tarifa likme par darbu komitejās, komisijās, darba grupās tiek noteikta ar novada
domes lēmumu. Nostrādāto stundu uzskaiti veic novada pašvaldības Lietvedības nodaļa un
apstiprina domes priekšsēdētājs.
6. Par pamatu algas likmes izmaiņām var būt izmaiņas normatīvajos aktos, minimālās algas
izmaiņas valstī, iepriekšējā gada fiksētā inflācija valstī un izmaiņas darbinieka amata
pienākumos, kas saistīts ar darba apjomu, kā arī kvalitāti, kvalifikāciju vai novada domes
lēmumu par izmaiņām novada domes darba samaksas nolikumā. Darba alga var tikt pārskatīta
arī citos gadījumos ,bet ne biežāk kā divas reizes gadā.
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7. Par izmaiņām darba samaksas sistēmā un apmērā darbiniekiem tiek paziņots ne vēlāk kā
vienu mēnesi iepriekš.
8. Jebkuras izmaiņas darba samaksas nolikumā var tikt izdarītas ar novada domes lēmumu.
II Deputātu darba samaksas kārtība
9. Deputāts saņem atlīdzību:
9.1. par deputāta pienākumu veikšanu Ls 50,00 apmērā mēnesī;
9.2. par darbu padomes apstiprinātajās komisijās, komitejās un darbu grupās – atkarībā no
nostrādāto stundu skaita, kas ir noteikts komisijas, komitejas un darba grupas sēdēs protokolā,
ar darba stundas tarifa likmi – Ls 4,80.
10. Dome atlīdzina izdevumus, kas radušies, deputātam apmeklējot komisiju, komiteju un
darba grupu sēdes, ņemot vērā sēžu skaitu mēnesī, attālumu no deputāta dzīvesvietas līdz sēdes
norises vietas atbilstoši noslēgtajam patapinājuma līgumam un deputāta noformēto maršruta
lapu, vai apmaksā citus ceļa izdevumus sēžu apmeklēšanai, izņemot taksometra pakalpojumus.
Degvielas patēriņa norma uz 100 km ir 10 litri.
11. Realizējot savus pienākumus uz novada domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, atlīdzību
izmaksā pēc izdevumu attaisnojošu dokumentu iesniegšanas novada administrācijas
grāmatvedībā.
12. Novada deputātu darba laika uzskaiti veic novada pašvaldības Lietvedības nodaļa un
apstiprina domes priekšsēdētājs.
III Komisijās, darba grupās strādājošo
darba samaksas kārtība
13. Novada dome ar savu lēmumu nosaka darba stundas tarifa likmi par darbu komisijās, darba
grupās citām personām. Stundas tarifa likme noteikta Ls 3,85.
14. Darba laika uzskaiti veic novada pašvaldības Lietvedības nodaļa un apstiprina novada
domes priekšsēdētājs.
IV Novada domes priekšsēdētāja
darba samaksas sistēma
15. Novada domes priekšsēdētāja amats ir algots. Novada domes priekšsēdētāja amatalgu un
piemaksas nosaka ar novada domes lēmumu.
16. Novada dome priekšsēdētājam apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums, neieskaitot
svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas (20 darba dienas), un papildatvaļinājumu, kura
ilgums ir: priekšsēdētājam – 6 darba dienas.
17. Sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi
novada domes priekšsēdētājam izmaksā pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

9

18. Novada domes priekšsēdētājs, kurš, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi
mācās izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, mācību
atvaļinājuma laikā tiek saglabāta darba alga.
19. Saslimšanas gadījumā darba nespējas lapa tiek apmaksāta 100% apmērā, sākot no pirmās
darba nespējas dienas par darba dienām.
20. Piešķir atvaļinājumu bez amatalgas saglabāšanas, ja to ļauj darba apstākļi.
21. Pārējās tiesības novada domes priekšsēdētājam nosaka saskaņā ar likumu „Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”.
22. Priekšsēdētājs par darbu domes sēdēs un pastāvīgajās komisijās atlīdzību nesaņem.
V Izpilddirektora
darba samaksas kārtība
23. Izpilddirektora amatalgu nosaka ar novada domes lēmumu.
24. Izpilddirektoram apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir
četras kalendārās nedēļas (20 darba dienas), un papildatvaļinājumu, kura ilgums ir – 6 darba
dienas.
25. Sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi
novada domes izpilddirektoram izmaksā pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas
apmērā.
26. Izpilddirektoram, kurš, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās izglītības
iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, mācību atvaļinājuma laikā tiek
saglabāta darba alga.
27. Saslimšanas gadījumā darba nespējas lapa tiek apmaksāta 100% apmērā, sākot no pirmās
darba nespējas dienas par darba dienām.
28. Piešķirt atvaļinājumu bez amatalgas saglabāšanas, ja to ļauj darba apstākļi.
29. Izpilddirektors par darbu domes sēdēs un pastāvīgajās komisijās atlīdzību nesaņem.
VI Pašvaldības administrācijas darbinieku
darba samaksas kārtība
30. Administrācijas darbinieku amatalgu nosaka ar novada domes lēmumu (1.pielikums)
31. Piemaksas atbilstoši spēkā esošai likumdošanai par uz laiku promesoša darbinieka
pienākumu pildīšanu ar rīkojumu nosaka izpilddirektors.
32. Saslimšanas gadījumā darba nespējas lapa tiek apmaksāta 100% apmērā, sākot ar pirmo
darba nespējas dienu par darba dienām.
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33. Darbiniekam tiek apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku
dienas, ir četras kalendārās nedēļas (20 darba dienas) un papildatvaļinājums saskaņā ar Darba
likuma 149. un 151.pantu, bet nepārsniedzot – 6 darba dienas.
34. Piešķirt atvaļinājumu bez amatalgas saglabāšanas, ja to ļauj darba apstākļi.
35. Darbiniekam, kurš nepārtraucot pildīt amata pienākumus sekmīgi mācās augstākajā
izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, mācību atvaļinājuma
laikā tiek saglabāta darba alga.
VII Pašvaldības iestāžu vadītāju
darba samaksas kārtība
36. Novada domes izveidoto iestāžu vadītāju amatalgu nosaka ar domes lēmumu (2.pielikums)
37. Iestādes vadītāja darba alga tiek maksāta no iestādes finanšu līdzekļiem.
38. Novada izglītības iestāžu direktoru algas likmi nosaka Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
39. Novada izglītības iestāžu direktoriem tiek apmaksāts ikgadējais atvaļinājums pamatojoties
uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
40. Saslimšanas gadījumā darba nespējas lapa tiek apmaksāta 100% apmērā, sākot ar pirmo
darba nespējas dienu par darba dienām.
41. Piešķirt atvaļinājumu bez amatalgas saglabāšanas, ja to ļauj darba apstākļi.
42. Darbiniekam, kurš nepārtraucot pildīt amata pienākumus sekmīgi mācās augstākajā
izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, mācību atvaļinājuma
laikā tiek saglabāta darba alga.
VIII Pašvaldības iestāžu darbinieku darba
samaksas kārtība
43. Pašvaldības iestādēs darbinieku darba samaksa kārtību nosaka ar iestādes darba samaksas
nolikumu un štatu sarakstu, ko saskaņo ar domes izpilddirektoru.
44. Iestādes darbinieku darba algas likmi nosaka iestādes vadītājs iestādes budžetā apstiprinātā
darba algas fonda ietvaros, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kad darba
samaksas noteikšana ir domes kompetencē.
IX Pašvaldības kapitlālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un valdes locekļu
darba samaksas kārtība
45. Atlīdzību pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un valdes
locekļiem nosaka ar Domes lēmumu, pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.
X Nolikuma VI un VII nodaļā minētajiem darbiniekiem
sociālās garantijas
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46. Darbiniekam, kurš strādā ar datoru katru dienu vismaz divas stundas vai kopēšanas tehniku,
tiek piešķirts papildus atvaļinājums 3 darba dienas.
47. Darbiniekam, kuram darbs ar displeju katru darba dienu ir vismaz divas stundas, nodrošināt
redzes pārbaudi un redzi uzlabojošos medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas )
iegādes apmaksu vienu reizi gadā līdz 50 Ls (piecdesmit lati).
48. Darbiniekam sevišķos dzīves gadījumos tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas:
48.1. darbinieka kāzu gadījumā – 3 darba dienas;
48.2. tēvam bērna piedzimšanas gadījumā – 3 darba dienas;
48.3. pirmās pakāpes radinieka vai cita tuva ģimenes locekļa bēru gadījumā – 3 darba dienas;
48.4. kā arī citos gadījumos, vienojoties ar darba devēju.
49. Darbiniekam pirmās pakāpes radinieka nāves gadījumā izmaksā vienreizēju pabalstu vienas
minimālās mēneša darba algas apmērā.
50. Darbinieks sakarā ar smagu nelaimes gadījumu var vērsties ar iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu. Pabalsta piešķiršana un apmērs tiek noteikts ar Domes lēmumu.
51. Darbinieka nāves gadījumā piederīgajiem izmaksā pabalstu 50 procentu apmērā no
darbiniekam noteiktās amatalgas.
52. Darba algas izmaksu veic 1 (vienu) reizi mēnesī – mēneša 7. (septītajā) datumā. Avansu
izmaksā pēc darbinieka pieprasījuma.

1.pielikums
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam
21.01.2010. sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 4.§ )
Jēkabpils novada administrācijas darbinieku
amatalgas (algu likmes)
Amata nosaukums

Slodze

Algas likme

Lietvedības nodaļa
nodaļas vadītājs
lietvedis-sekretārs
datorspeciālists
informācijas un sabiedrisko attiecību
speciālists
Sekretārs-arhivārs

1,0
1,0
1,0

500,00
380,00
400,00

1,0
0,5

350,00
175,00

Finanšu un ekonomikas nodaļa
nodaļas vadītājs
galvenais grāmatvedis
galvenā grāmatveža vietnieks

1,0
1,0
1,0

600,00
550,00
500,00
12

teritoriālās plānošanas speciālists
projektu speciālists
Īpašumu pārvaldīšanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļa
nodaļas vadītājs
darba aizsardzības un īpašumu
pārvaldīšanas speciālists
atbildīgais par autotransportu-šoferis
Juriskonsults
Izglītības un kultūras pārvalde
Pārvaldes vadītājs
Galvenais speciālists izglītības
jautājumos
Galvenais speciālists kultūras un
interešu izglītības jautājumos

1,0
1,0

500,00
500,00

1,0

600,00

1,0
1,0

550,00
300,00

1,0

600,00

1,0

600,00

1,0

480,00

1,0

480,00

2.pielikums
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam
21.01.2010. sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 4.§ )
Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju amatalgu (algu likmju) saraksts
Iestāde,
amata nosaukums
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5

Bibliotēkas
Ābeļu bibliotēkas vadītāja
Dignājas bibliotēkas vadītāja
Dunavas bibliotēkas vadītāja
Kalna bibliotēkas vadītāja
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
Rubeņu bibliotēkas vadītāja
Zasas bibliotēkas vadītāja
Tadenavas bibliotēkas vadītāja
Slates bibliotēkas vadītāja
Liepu bibliotēkas vadītāja
Mežzemes bibliotēkas vadītāja
Kultūras iestādes
Ābeļu tautas nama vadītāja
Dunavas kultūras nama vadītāja
Kalna kultūras nama vadītāja
Leimaņu kultūras nama vadītāja
Rubenes kultūras nama vadītāja koordinatore

Slodze

Likme
Mēnesī
LVL

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,75
0,75
1,0

210,00
210,00
250,00
210,00
240,00
240,00
240,00
100,00
150,00
150,00
210,00

0,75
1,0
0,6
1,0

165,00
240,00
138,00
240,00

1,0

360,00
13

6
1

2
3
1

1
2
3
4
5
6
7

Zasas kultūras nama vadītāja
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
t.sk. Bāriņtiesas priekšsēdētāja
t.sk.Bāriņtiesas priekšsēdētāja ar
pienākumu veikšanu pagasta pārvaldē
Bāriņtiesas loceklis pagasta pārvaldēs
ar iedzīvotāju skaitu līdz 1000
Bāriņtiesas loceklis pagasta pārvaldēs
ar iedzīvotāju skaitu virs 1000
Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja
t.sk. dienesta vadītāja
t.sk.dienesta vadītāja ar pienākumu
veikšanu pagasta pārvaldē
Dzimtsarakstu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Pagastu pārvaldes
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs
Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja
Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs
Rubenes pagasta pārvaldes vadītājs
Zasas pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

250,00

1,0
0,7

450,00
315,00

0,3

135,00

0,3

135,00

0,4

180,00

1,0
0,8

500,00
400.00

0,2

100,00

0,5

200,00

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

480,00
420,00
420,00
420,00
420,00
480,00
480,00

5.§
Par Jēkabpils novada domes noteikumu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai 2010.gadam” apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt jaunā redakcijā Jēkabpils novada domes noteikumus „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai 2010.gadam” (pielikumā).

14

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils novada domes 20.08.2009. lēmumu (protokols nr.5,
23. §) „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”.
APSTIPRINĀTI
Ar Jēkabpils novada domes 21.01.2010.
sēdes lēmumu (prot.Nr.1. 5.§ )
Jēkabpils novada domes noteikumi „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai 2010.gadam”
Pamats: LR Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1616
1. Kārtība nosaka, kādā veidā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2010.gadam (turpmāk-mērķdotācija).
2. Mērķdotāciju sadala, ievērojot 2009.gada 22.decembra LR Ministru kabineta noteikumus
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai".
3. Mērķdotāciju pašvaldību un privāto izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma
(turpmāk – bērns) izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
aprēķina, ievērojot šādus rādītājus:
3.1.
bērnu vai skolēnu skaits izglītības pakāpē;
3.2.
izglītības iestādē īstenojamās programmas.
4. Skolēnu skaitu nosaka uz 1.septembri un 1.janvāri, aprēķinot pedagoģiskās likmes
izglītības iestādē, ievēro normētā skolēnu un bērnu skaita attiecība pret vienu pedagoga
mēneša darba algas likmi novados 8 : 1.
5. Pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai iedalīto
mērķdotāciju izglītības iestāžu vadītāji sadala ņemot vērā 2009.gada 28.jūlija LR Ministru
kabineta noteikumus Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un ievēro sekojošo
(prioritārā secībā):
- nodrošina licencēto izglītības programmu mācību plāna realizāciju,
- klases audzināšanu,
- rakstu darbu labošanu matemātikā un valodās,
- gatavošanos mācību stundām,
- individuālo darbu ar skolēniem,
- klases dalīšanu grupās, ja skolēnu skaits pārsniedz 25 skolēnus klasē.
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Kārtība stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.
Kārtība ir spēkā 2010.gadā, mainoties situācijai (izmaiņas finansējumā ar 01.09.2010. vai
normatīvajos dokumentos) kārtība ir jāmaina.
6.§
Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības
programmām un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam
_________________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas lēmumu
(protokols nr.1. no 08.01.2010.)
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt kā prioritātes izglītības iestāžu korus un deju kolektīvus, sakarā ar gatavošanos X
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, sporta pulciņus, bērnu un jaunatnes
organizācijas, kolektīvus, kas iesaista zēnu piesaisti interešu izglītībai.
2. Iedalīt sekojošu stundu skaitu un līdzekļus pedagogu algas un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas nodokļu samaksai interešu izglītības programmās no 2010.gada 1.janvāra
līdz 2010.gada 31.augustam kopā LVL 10503 un sadalīt sekojoši:
2.1.

2.2.

2.3.

Ābeļu pamatskolā: LVL 1139.00
1.-4.klašu koris 2 stundas
Vokālais ansamblis „Mazie ābolēni” 2
stundas
Vokālais ansamblis „Mažors” „Mikalēni” 3.5
stundas
Dramatiskais pulciņš 2 stundas
Kopā: 9.5 stundas
Dignājas pamatskolā: LVL 1316.00
Folkloras kopa 5 stundas
Mazpulks 2 stundas
„Spēlēsim teātri” 2 stunda
1.-9.klašu ansamblis 2 stunda
Kopā: 11 stundas
Dunavas pamatskolā: LVL 734.00
Vokālistu pulciņš 2 stundas
Sporta pulciņš 3 stundas
Skatuves runas pulciņš 1 stunda
Kopā: 6 stundas

2.4.

Bērzgala pamatskolā: LVL 1316.00
1.-4.klašu tautisko deju pulciņš 2 stundas
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2.-5.klašu sporta pulciņš 3 stundas
1.-9.klašu dramatiskais pulciņš 2 stundas
Mūsdienu deju pulciņš 2 stundas
Radošo darbu pulciņš 3.-6.klase 2 stundas
Kopā: 11 stundas
2.5.
Rubenes pamatskolā: LVL 2304.00
1.-4.klašu tautisko deju kolektīvs 4 stundas
1.-4.klašu koris 2 stundas
5.-9.klašu vokālais ansamblis 2 stundas
Sporta pulciņš 3 stundas
Jaunsargi 2 stundas
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas
Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas
Pasākumu režisoru pulciņš 2 stundas
Kopā: 19 stundas
2.6.
Zasas vidusskolā: LVL 3694.00
2.-4.klašu koris 2 stundas
5.-9.klašu koris 3.65 stundas
1.-2.klašu tautu dejas 4 stundas
3.-4.klašu tautu dejas 4 stundas
5.-6.klašu tautu dejas 4 stundas
7.-9.klašu tautu dejas 4 stundas
10.-12.klašu tautu dejas 4 stundas
Novadpētniecības un tūrisma pulciņš 2 stundas
Sporta pulciņš 3 stundas
Kopā: 30.65 stundas
Kopā novadā 87.15 stundas
7.§
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par
valsts budžetu 2010.gadam”, LR Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", Jēkabpils novada domes izstrādātajiem un
apstiprinātajiem noteikumiem „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2010.gadam”.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
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Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam LVL 236 944 un
sadalīt to sekojoši:
Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubenes pamatskola
Zasas vidusskola

Summa
LVL
41960.00
22330.00
31715.00
19245.00
42574.00
79120.00

8.§
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada
31.augustam
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par
valsts budžetu 2010.gadam”, LR Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", Jēkabpils novada domes izstrādātajiem un
apstiprinātajiem noteikumiem „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2010.gadam”.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada
31.augustam LVL 13 224 un sadalīt to sekojoši:
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Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.

Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubenes pamatskola
Zasas vidusskola

Summa
LVL
1904.00
1592.00
2216.00
3088.00
4424.00

9.§
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
direktoru amatalgu apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, LR Ministru kabineta 22.12.2009.
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", LR Ministru
kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”:
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu direktoru mēnešu amatalgu ar 2010.gada 1.janvāra sekojoši:
Nr.p.k Nosaukums
.

Amatal
gas
likme
LVL

t.sk. valsts
budžeta
līdzekļi
LVL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

433,59
293,00
417,00
278,00
467,00
471,00

433,59
293,00
417,00
253,00
390,00
471,00

Ābeļu pamatskolas direktors
Bērzgala pamatskolas direktore
Dignājas pamatskolas direktore
Dunavas pamatskolas direktors
Rubenes pamatskolas direktore
Zasas vidusskolas direktors

t.sk.pašvaldības
budžeta
līdzekļi
LVL
25,00
77,00
-

10.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas
vienkāršotā rekonstrukcija” (Nr.09-05-L32100-000166) priekšfinansēšanai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 26.panta 1.daļu,
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFA) atklāta
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzfinansējuma saņemšanai
Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde ir iesniegusi projektu pieteikumu:
„Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija” (Nr.09-05L32100-000166)
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL 50 351 (piecdesmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit viens lats) vai ekvivalentu citā valūtā uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas
atmaksu uz diviem gadiem Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes projekta: „Dignājas
pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija” (Nr.09-05-L32100000166) priekšfinansēšanai.
2. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
11.§
Par Jēkabpils novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldīšanas
kārtības apstiprināšanu
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 15.panta
2.punktu, LR likumu „Par dabas resursu nodokli”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļu
pārvaldīšanas kārtību (pielikumā).
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTA
Ar Jēkabpils novada domes 21.01.2010.
sēdes lēmumu (prot.Nr.1.,11.§ )
Jēkabpils novada pašvaldības vides aizsardzības fonda
līdzekļu pārvaldīšanas kārtība
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izdota saskaņā ar LR likumiem „Par pašvaldībām”,
„Par dabas resursu nodokli” „Par budžetu un finanšu vadību”

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka Jēkabpils novada pašvaldības vides aizsardzības fonda (turpmāk
tekstā – Vides aizsardzības fonds) līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas
kārtību.
1.2. Vides aizsardzības fonds ir Jēkabpils novada pašvaldības domes izveidots speciālā budžeta
naudas līdzekļu fonds, kura ienākumus veido pašvaldības ieņēmumi no dabas resursu
nodokļa.
1.3. Vides aizsardzības fonda līdzekļi tiek ieskaitīti un uzskaitīti pašvaldības speciālā budžeta
kontā.

2. Vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojums
2.1. Vides aizsardzības fonda līdzekļus drīkst izlietot:
1.1.1. tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību;
1.1.2. ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā;
1.1.3. vides monitoringam;
1.1.4. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai;
1.1.5. gaisa aizsardzībai un klimata pārmaiņām;
1.1.6. vides un dabas resursu izpētei, novērtēšanai, atjaunošanai;
1.1.7. ūdeņu aizsardzībai;
1.1.8. augšņu un grunts aizsardzībai un sanācijai;
1.1.9. vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanai;
1.1.10. atkritumu apsaimniekošanai.
1.2. Vides aizsardzības fonda līdzekļus izlieto pagastu pārvaldēs atbilstoši ieskaitīto līdzekļu
daudzumam attiecīgajai teritorijai.
2. Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvalde
2.1. Vides aizsardzības fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Jēkabpils novada dome.
2.2. Finanšu un ekonomikas nodaļa sagatavo kopēju speciālā budžeta programmas „Vides
aizsardzības fonda līdzekļi” projektu iekļaušanai kārtējā gada Jēkabpils novada
pašvaldības budžetā, norādot piešķirto līdzekļu apjomu katrai pārvaldei.
3. Vides aizsardzības fonda līdzekļu sadale, plānošana un uzskaites kārtība
3.1. Vides aizsardzības fonda līdzekļus sadala pagastu pārvaldēm pēc ieskaitīto līdzekļu
apjoma attiecīgajai pārvaldei.
3.2. Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa koordinē Vides aizsardzības
fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu plānošanu, kā arī veic ieņēmumu un izdevumu
grāmatvedības uzskaiti, pārskatu sagatavošanu saskaņā ar LR likumu „Par grāmatvedību”,
LR likumu „Par budžeta un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem. Veic maksājumu uzskaiti atbilstoši funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu
izlietojuma kontroli.
3.3. Pagastu pārvaldes iesniedz apmaksai Finanšu un ekonomikas nodaļā attaisnojošos
dokumentus piešķirto līdzekļu apjomā Vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojumam
atbilstoši šī Nolikuma 2.punktā minētajiem mērķiem.
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3.4. Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa saskaņo un paraksta
pagasta pārvalžu iesniegtos rēķinus.
12.§
Par izmaiņām Interešu izglītības programmu un sporta skolu
mērķdotāciju sadalīšanas komisijas locekļu sastāvā
_____________________________________________________________
E.Meņķis
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 2010. gada
14.janvāra lēmumu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 61. pantu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
Veikt izmaiņas Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas
komisijas locekļu sastāvā:
Izslēgt no komisijas sastāva Elgu Ūbeli - Jēkabpils rajona izglītības pārvaldes vadītāju
un iekļaut Ludmilu Bērziņu – Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes galveno
speciālisti kultūras un interešu izglītības jautājumos.
13.§
Par dalību Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
Neatbalstīt dalību Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā.
14.§
Par dalību biedrībā „Lauku partnerība Sēlija”
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības dalību biedrībā „Lauku partnerība Sēlija”.
15.§
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
(R.Romanovska, Zasas pagasts)
_____________________________________________________________________________

A.Vanags
2010.gada 4.janvārī Zasas pagasta pārvaldē saņemts Ramonas Romanovskas, ,
iesniegums par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Lauku ielā 3-2, Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā.
LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punkts nosaka, ka pašvaldības funkcija ir
„sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu un LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības Ramonai Romanovskai uz dzīvokli Lauku ielā 3-2,
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
2. Ramonai Romanovskai noslēgt īres un pakalpojumu līgumus ar pagasta pārvaldi, deklarējot
dzīvesvietu Lauku ielā 3-2, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
16.§
Par adreses piešķiršanu
(„Dombrāji” Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480010241)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 14.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ingas Bērziņas iesniegums
ar lūgumu piešķirt adresi jaunbūvei īpašumā Dombrāji, Ābeļu pagasts (zemes kadastra
Nr..56480010241).
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru
kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
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Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunbūvei, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.56480010241, Ābeļu
pagasts, Jēkabpils novads, adresi – „Dombrāji” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
17.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(„Grāvlejas”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 001 0131)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 7.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Vandas Zalakas pilnvarotās
personas Gata Čāmāna, kas rīkojas uz pilnvaras, izdotas 2009.gada 14.oktobrī, pamata,
iesniegums, kurā Gatis Čāmāns lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz zemes vienību ar kadastra Nr.56820010131 – 12,9 ha platībā, kas atdalīta no
nekustamā īpašuma „Grāvlejas”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682 005
0029, kas reģistrēts Rubenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000442329.
Iesniegumam pievienots 2009.gada 14.oktobra Pirkuma līgums, no kura redzams, ka
nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ________________.
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām
ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta
1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra Nr.56820010131, kas ir
atdalīts no nekustamā īpašuma „Grāvlejas”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā,
kadastra Nr.56820050029, kas reģistrēts Rubenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000442329, saskaņā ar 2009.gada 14.oktobrī noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu, par pirkuma summu LVL _____________.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
18.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(„Dzeņi” , Dignājas pag., kadastra Nr. 5652 002 0008)
_____________________________________________________________________________

A.Vanags
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Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts Guntas Liepiņas iesniegums
(reģ.Nr.1 no 04.01.2010.), kurā viņa lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo
īpašumu „Dzeņi”, kadastra Nr.56520020008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 4.86 ha
platībā.
Iesniegumam pievienots 2009.gada 23.decembra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums,
no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ___________.
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām
ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto
nekustamā īpašuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66.,
67.pantu
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dzeņi” Dignājas pagastā,
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56520020008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 4,86 ha
platībā, saskaņā ar 2009.gada 23.decembrī noslēgto Pirkuma līgumu, par pirkuma summu
LVL _________________.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
19.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(„Dīgļi”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480040039)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2009. gada 29. decembrī Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saņemts Ērika
Lakstīgala iesniegums, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dīgļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648
004 0039, kas sastāv no zemes gabala 14,84 ha platībā (zemes kopplatība pēc kadastrālās
uzmērīšanas). Uz zemes gabala atrodas ēkas.
Iesniegumam pievienots 2009.gada 29.decembra pirkuma līgums, no kura redzams, ka
nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL __________.
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām
ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2010. gada 14.janvāra lēmumu un pamatojoties uz LR likuma „Par
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pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta
pirmo daļu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā
procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dīgļi”, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 004 0039, kas sastāv no zemes gabala 14,84 ha platībā
(zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas), saskaņā ar 2009. gada 15. septembrī
noslēgto pirkuma līgumu, par pirkuma summu LVL _________.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
20.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu
(Brīvības iela2, Ābeļu pagasts, Latvijas autoceļu uzturētājs)
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2009.gada 15.decembrī un 2010.gada 5.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemta
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons vēstule Nr.JēCR/1-7/108 un
Nr.JēCR/1-6/1 ar lūgumu pārskatīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Brīvības ielā 2,
Ābeļu pagastā ar kadastra Nr.56480010055.
Saskaņā ar Jēkabpils novada 2009.gada 17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6,
18.§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada
teritorijas plānojumiem”, nekustamais īpašums Brīvības ielā 2, Ābeļu pagastā ar kadastra
Nr.56480010055 atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – rūpniecības objektu apbūves teritorija
un daļa īpašuma atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – mežu teritorija.
Pamatojoties MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 2, Ābeļu pagastā ar kadastra
Nr.56480010055 lietošanas mērķi no lauksaimnieciska rakstura objektu apbūve uz
lietošanas mērķi ar kodu 1001 – rūpniecības objektu apbūve 3,955 ha platībā.
2. Noteikt īpašumam Brīvības ielā 2, Ābeļu pagastā ar kadastra Nr.56480010055 –
papildmērķi ar kodu 0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0,998 ha platībā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
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21.§
Par nedzīvojamo telpu nomu
(SIA „Eirobalt”)
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
2009.gada 29.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Eirobalt”
iesniegums, kurā lūdz iznomāt biroja telpu Nr.2, 23.3 kv.m platībā Bebru ielā 108, Jēkabpilī,
saskaņā ar 03.07.2001. būves tehniskās inventarizācijas lietu (numurs 56010020201019-01).
SIA „Eirobalt” minētās biroja telpas nomāja no Jēkabpils rajona pašvaldības.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību
kustamo un nekustamo mantu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Eirobalt”, reģistrācijas nr. 45403013686, ēkas Bebru ielā 108, Jēkabpilī,
nedzīvojamo telpu Nr.2, 23.3 kv.m platībā 1.stāvā uz vienu gadu, t.i. no 2010.gada
1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu par iznomāto nedzīvojamo telpu - 0.38 Ls/kv.m. plus PVN.
3. Apstiprināt nomas līguma projektu (pielikumā).
4. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt Nomas līgumu.
22.§
Par Nomas līguma slēgšanu ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
filiāli „Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojs”
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
2010.gada 12.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” filiāles „Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojs” iesniegumu,
kurā lūdz iznomāt biroja telpu Nr.1- 36.6 kv.m., Nr.2-29.8 kv.m platībā un koplietošanas telpas
17.5 kv.m. platībā Bebru ielā 108, Jēkabpilī, saskaņā ar 03.07.2001. būves tehniskās
inventarizācijas lietu (numurs 56010020201019-01) uz nomas līguma termiņu 10 (desmit)
gadi.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību
kustamo un nekustamo mantu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda

27

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles „Viduslatvijas
Lauku konsultāciju birojs” reģistrācijas Nr. 40003350631, ēkas Bebru ielā 108, Jēkabpilī,
nedzīvojamo telpu Nr.1, 36.6 kv.m platībā 2.stāvā, nedzīvojamo telpu Nr.3, 29.8 kv.m.
platībā 2.stāvā un 2.stāva koplietošanas telpas 17.5 kv.m. platībā no 2010.gada 1.janvāra
līdz 2020.gada 30.jūnijam.
2. Noteikt sekojošu nomas maksu:
2.1. par telpu Nr.1un Nr.3- 1.00 Ls/kv.m. plus PVN.
2.2. par koplietošanas telpām - 0.50 Ls/kv.m. plus PVN.
3. Apstiprināt nomas līguma projektu (pielikumā).
4. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt Nomas līgumu.
23.§
Par nomas maksas samazināšanu SIA „Sēldedze”
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
2010.gada 4.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Sēldedze” iesniegums,
kurā lūdz samazināt 2008.gada 19.jīnijā noslēgtā nomas līguma Nr.158 telpu nomas maksu
Bebru ielā 108, Jēkabpilī par 50%, sakarā ar ekonomisko situāciju.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību
kustamo un nekustamo mantu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Samazināt 2008.gada 19.jūnijā noslēgtā nomas līguma Nr.158 telpu Bebru ielā 108,
Jēkabpilī nomas maksu par 50% uz vienu gadu, vienojoties par to, ka atvieglojumi ir spēkā,
ja par novada pašvaldības neizmantotajām un neiznomātajām telpām netiek iekasēta maksa
par apkuri, kā arī noslēgt jaunu nomas līgumu, saglabājot iepriekšējā līguma noteikumus
(apstiprināti ar Jēkabpils rajona padomes sēdes 10.04.2008. protokola Nr.4, lēmumu Nr.57)
no 2010.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.jūnijam.
2. Nodot apsaimniekošanā noliktavas vajadzībām nedzīvojamo telpu Nr.1 ar kopējo platību
86.7 kv.m 1.stāvā.
3. Apstiprināt telpu raksturojumu un nomas maksas aprēķinu (pielikumā).
4. Apstiprināt nomas līguma projektu (pielikumā).
5. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt Nomas līgumu.
24.§
Par Nomas līguma slēgšanu ar Valsts aģentūru „Lauksaimniecības datu centrs”
________________________________________________________________________________

E.Meņķis
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2010.gada 7.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Valsts aģentūru
„Lauksaimniecības datu centrs” iesniegumu Nr.1-8/5, kurā lūdz iznomāt biroja telpu Nr.2, 17.3
kv.m platībā un koplietošanas telpas 4.56 kv.m. platībā Bebru ielā 108, Jēkabpilī, saskaņā ar
03.07.2001. būves tehniskās inventarizācijas lietu (numurs 56010020201019-01) uz nomas
līguma termiņu 10 (desmit) gadi.
Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” minētās biroja telpas nomāja no
Jēkabpils rajona pašvaldības.
LR Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību
kustamo un nekustamo mantu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Valsts aģentūru „Lauksaimniecības datu centrs” reģistrācijas Nr.90001840100,
ēkas Bebru ielā 108, Jēkabpilī, daļu no nedzīvojamās telpas Nr.2, 17.3 kv.m platībā
2.stāvā un koplietošanas telpas 4.56 kv.m. platībā 2.stāvā uz pieciem gadiem, t.i. no
2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Noteikt sekojošu nomas maksu:
2.2 par daļu no nedzīvojamās telpas - 1.00 Ls/kv.m. plus PVN.
2.2 par koplietošanas telpām - 0.50 Ls/kv.m. plus PVN.
3. Apstiprināt nomas līguma projektu (pielikumā).
4. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt Nomas līgumu.

25.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Mežgrāvlejas”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820010131)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 7.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Vandas Zalakas pilnvarotās
personas Gata Čāmāna, kas rīkojas uz pilnvaras, izdotas 2009.gada 14.oktobrī, pamata,
iesniegums ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Grāvlejas” atdalāmajam zemes gabalam ar
kadastra Nr.56820010131 piešķirt nosaukumu „Mežgrāvlejas”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 2008.gada 3.septembra lēmumu īpašuma tiesības
uz Jēkabpils rajona Rubenes pagasta nekustamo īpašumu „Grāvlejas” Vandai Zalakai ir
nostiprinātas Jēkabpils rajona Rubenes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000442329.
Nekustamais īpašums „Grāvlejas” ar kopplatību 27.4 ha sastāv no trijiem zemes
gabaliem:
1.zemes gabals ar kadastra Nr.56820050029 – 12.5 ha platībā;
2.zemes gabals ar kadastra Nr.56820040152 – 2.0 ha platībā;
3.zemes gabals ar kadastra Nr.56820010131 – 12.9 ha platībā;
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Grāvlejas” kadastra Nr.56820050029,
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atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56820010131 – 12.9 ha platībā un piešķirt
atdalītajiem zemes gabalam nosaukumu „Mežgrāvlejas”.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar
2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaņā ar
LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmo
daļu; LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no Vandai Zalakai piederošā īpašuma „Grāvlejas” zemes vienību ar kadastra
Nr.56820010131 – 12.9 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mežgrāvlejas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils
novads. Pēc zemes robežu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala platība var tikt
precizēta.
3. Noteikt saimniecībai „Mežgrāvlejas” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Grāvlejas” iepriekšējo zemes lietošanas mērķi - 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
26.§
Par zemes ierīcības projekta „Rasas”, Ābeļu pagasts, apstiprināšanu
un adreses „Rasas 1” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam
________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 12.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Aivara Lemaka un Olgas
Darģeles iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu
kopīpašuma „Rasas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480030193 sadalīšanai un atdalāmajam
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Rasas 1”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2009.gada 20.augusta Jēkabpils novada
domes lēmumu (protokols Nr.5, 8 §) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
un Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas
plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu
(protokols Nr. 6, 18. §).
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. punktiem, MK noteikumu Nr.496
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“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS – 1 balss (Anita
Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Rasas” Ābeļu pagasts
(kadastra nr. 56480030193) saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu.
2. Piešķirt adresi „Rasas 1”, Brodi, Ābeļu pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 0.2562
ha platībā (Nr. 1 zemes ierīcības projektā).
3. Piešķirt adresi „Rasas”, Brodi, Ābeļu pagasts, paliekošajam zemes gabalam 0.2564 ha
platībā (Nr. 2 zemes ierīcības projektā).
4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Rasas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480030193
lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
5. Noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Rasas 1”, Ābeļu pagasts lietošanas
mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
27.§
Par SIA „RENETA” dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanu
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
2009.gada 17.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „RENETA”
iesniegums, kurā lūdz izsniegt atļauju braukšanai pa Jēkabpils novada pašvaldības ceļiem laikā,
kad klimatisko apstākļu dēļ ir noteikti braukšanas ierobežojumi.
LR Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumi Nr.606 nosaka veterinārās prasības
to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā. Eiropas
Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regula Nr.1774/2002, nosaka veselības
aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti
cilvēku uzturam (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1774/2002).
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību
kustamo un nekustamo mantu”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „RENETA” dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanu pa Jēkabpils
novada pašvaldības ceļiem laikā, kad klimatisko apstākļu dēļ ir noteikti braukšanas
ierobežojumi, sekojošām automašīnām:
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1.1. MERCEDES BENZ ATEGO 1823, valsts numurs GD 2279, reģistrācijas apliecības
numurs AE 0064123;
1.2. VOLVO FM/FH6X2, valsts numurs GH 3407, reģistrācijas apliecības numurs AE
0178715.
Sēdi vadīja

Edvīns Meņķis

Protokolēja

Austra Boluža
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