JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2010.gada 21.oktobrī

Nr.13

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils
Sēdi atklāj plkst.11.00
Sēdi vada – Edvīns Meņķis
Protokolē – Austra Boluţa
Piedalās – Domes deputāti: Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne,
Māris Urbāns, Aivars Vanags
Nepiedalās - Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka - attaisnojošu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalţu vadītāji: Andris Baltaruņķis, Maruta
Cankale, Juris Putns, Ivars Rubeniņš, Antons Tropiks, Jānis Raubiška
administrācijas darbinieki: Inese Tumanova, Biruta Vaivode, laikraksta „Brīvā Daugava”
pārstāve Ilze Kalniņa
Darba kārtība:
Par Saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 2010.gada 21.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudţetu 2010.gadam””
apstiprināšanu
2. 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.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim
3. Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada
31.decembrim
4. Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāţu piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.septembra līdz
2010.gada 31.decembrim
5. Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu
pamatskolā
6. Par avansu Zasas pagasta pārvaldei apkures katla iegādei
7. par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektam
8. Par Māras Antonevičas uzturēšanās finansēšanu Īslīces SOS bērnu ciemata Iecavas
jauniešu mājā
9. Par nedzīvojamo telpu „Liepas”, Liepas, Zasas pagastā nomu
10. Par zemes gabalu apvienošanu („Ţeikari”, Leimaņu pagasts, kadastra
Nr.56740040178)
1.
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11. Par adreses piešķiršanu („TP-6102”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010154, „TP6701”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820080381)
12. Par adreses maiņu („Graudu Kalte”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
13. Par nosaukumu maiņu
14. Par nekustamā īpašuma „Pērlītes” Rubenes pagastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un
nosacītās cenas apstiprināšanu („Pērlītes”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 008
0015)
15. Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pag., Jēkabpils nov.)
16. Par īres tiesību piešķiršanu (Dunavas pag., Jēkabpils nov.)
17. Par īres tiesību piešķiršanu (Kalna pag., Jēkabpils nov.)
18. Par īres tiesību piešķiršanu (Leimaņu pag., Jēkabpils nov.)
19. Par īres tiesību izbeigšanu (Kalna pag., Jēkabpils nov.)
20. Par īres tiesību piešķiršanu (Kalna pag., Jēkabpils nov.)
21. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam „Kļavas” ar
kadastra Nr.56980060083 0,6 ha platībā
22. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam „Rūcāni” ar
kadastra Nr.56980020014 3,66 ha platībā
23. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Seglinieki ar
kadastra Nr.56820040009 - 1,1 ha platībā
24. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Lakstīgalas 1 ar
kadastra Nr.56820080140 - 0,9 ha platībā
25. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Dārznieki ar
kadastra Nr.56820060022 - 9,7 ha, 56820060027 - 1,4 ha platībā
26. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Meldri ar
kadastra Nr.56820070075 - 1,4 ha, 56820110315 – 2,0 ha, 56820110323 - 1,7 ha
platībā
27. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Apses ar
kadastra Nr.56820060028 - 7,2 ha platībā
28. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Grāvas ar
kadastra Nr.56820040117 - 4,4 ha, 56820040118 - 1,1 ha platībā
29. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos– zemes gabalam Noras ar
kadastra Nr. 56660030036-6,9 ha platībā
30. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos– zemes gabalam Dambrāni ar
kadastra Nr. 56660060075 -2,2 ha platībā
31. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos– zemes gabalam Priekulāni ar
kadastra Nr. 56660030034-6,6 ha platībā
32. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos– zemes gabaliem Lāčkalni ar
kadastra Nr. 56660020038-0,8 ha un Nr. 56660020050-2,4 ha platībā
33. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabalam Kadiķi ar
kadastra Nr. 56660060222-1,2 ha platībā
34. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos– zemes gabalam Oši ar kadastra
Nr. 56660010060-5,7 ha platībā
35. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Pēterim Mālniekam - zemes
gabalam Jaunsudrabi ar kadastra Nr.56520020102-1,3 ha platībā
36. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Tālaviņas ar
kadastra Nr.56520060116-2,1 ha platībā
37. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Kaktiņi ar
kadastra Nr.56520020077-2,5 ha, Nr.56520020078-1,2 ha platībā
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38. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Upītes ar
kadastra Nr.56520050163-0,2 ha, Nr.56520050164-0,4 ha platībā
39. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos
40. Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldības īpašuma
41. Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma „Nomavas purvs” dabas aizsardzības plānam
42. Par Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 28. augusta lēmuma atcelšanu

1.§
Par Saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam”” apstiprināšanu
________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, LR likumiem „Par budţetu
un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budţetiem”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi
2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
pamatbudţetu 2010.gadam”” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudţetu 2010.gadam ieņēmumos LVL 3 228 390,
saskaņā ar pielikumu Nr.1
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudţetu 2010.gadam izdevumos LVL 3 989 324,
saskaņā ar pielikumu Nr.2
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus LVL 760 934
saskaņā ar pielikumu Nr.3
4. Novada iestādēm un struktūrvienībām ieņēmumu-izdevumu tāmes iesniegt novada domē
apstiprināšanai līdz 2010.gada 29.oktobrim
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudţeta
2010.gada grozījumiem saskaņā ar pielikumu Nr.4.
2.§
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.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim
________________________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, LR likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Interešu izglītības programmu un sporta
skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas lēmumu (protokols nr.2. no 23.09.2010.)
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāţu iesniegtās interešu izglītības
programmas komisija nolēma:
1. Atbalstīt kā prioritātes izglītības iestāţu tautas mākslas tradīcijas, sporta pulciņus,
bērnu un jaunatnes organizācijas, kolektīvus, kas iesaista zēnu piesaisti interešu
izglītībai.
2. Iedalīt sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās:
2.1.
Ābeļu pamatskolā:
1.-4.klašu koris 3 stundas
Vokālais ansamblis „Mazie ābolēni” 2 stundas
Folkloras kopa „Mikālēni” 2 stundas
Vieglatlētikas pulciņš 2.-9.klase 3 stundas
Kopā: 10 stundas
Interešu izglītības sporta metodiķis 0.1 likme
2.2.

Dignājas pamatskolā:
Folkloras kopa 5 stundas
Mazpulki 2 stundas
1.-9.klašu ansamblis 3 stundas
Kopā: 10 stundas

2.3.

Dunavas pamatskolā:
Ansamblis 2 stundas
Sporta pulciņš 2 stundas
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas
Teātra pulciņš 2 stundas
Kopā: 8 stundas

2.4.

Bērzgala pamatskolā:
2.-9.klašu sporta pulciņš 2 stundas
Ansamblis 2 stundas
Mūsdienu deju pulciņš 2 stundas
Radošo darbu pulciņš 4.-7.klase 2 stundas
Dramatiskais pulciņš 1 stunda
Kopā: 9 stundas

2.5.

Rubenes pamatskolā:
1.-4.klašu tautisko deju kolektīvs 2 stundas
1.-4.klašu koris 2 stundas
1.-4.klašu vokālais ansamblis 2 stundas
5.-9.klašu vokālais ansamblis 2 stundas
Sporta pulciņš 3 stundas
Jaunsargi 2 stundas
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas
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Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas
Kopā: 17 stundas
2.5.

Zasas vidusskolā:
2.-9.klašu koris 3 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
Ansamblis 2.-4.klase 2 stundas
Sporta pulciņš 2 stundas
Kokapstrādes pulciņš 5.-9.klase 2 stundas
Skolas avīze 5.-11.klase 2 stundas
Kopā: 31 stunda
Kopā novadā 85 stundas

Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta
skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim LVL 5252 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
728.00
544.00
604.00
484.00
1024.00
1868.00

3.§
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.septembra līdz 2010.gada
31.decembrim
_____________________________________________________________
E.Meņķis , B.Vaivode
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, LR likumiem „Par
pašvaldībām”, „Par pašvaldību budţetiem”, „Par valsts budţetu 2010.gadam”, LR Ministru
kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budţeta
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 iestāţu pedagogu darba samaksai",
Jēkabpils novada domes izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem Nr.2 26.08.2010.
protokols nr.10 33.§ „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju
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pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai 2010./2011. mācību gadam”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt mērķdotāciju sadali Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim
LVL 150920 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
31168.00
13492.00
21424.00
14420.00
28128.00
42288.00

4.§
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.septembra līdz
2010.gada 31.decembrim
___________________________________________________________________
E.Meņķis
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, LR likumiem „Par
pašvaldībām”, „Par pašvaldību budţetiem”, „Par valsts budţetu 2010.gadam”, LR Ministru
kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budţeta
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 iestāţu pedagogu darba samaksai",
Jēkabpils novada domes izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem Nr.2 26.08.2010.
protokols nr.10 33.§ „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai 2010./2011. mācību gadam”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
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Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāţu piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada
31.decembrim LVL 6 608 un sadalīt to sekojoši:
Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.

Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubenes pamatskola
Zasas vidusskola

Summa
LVL
1308.00
1308.00
656.00
1316.00
2020.00

5.§
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā
____________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, LR likumiem „Par
pašvaldībām”, „Par pašvaldību budţetiem”, „Par valsts budţetu 2010.gadam”, LR MK
28.07.2009. Noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, LR MK 29.09.2010.
Noteikumi Nr. 583 „Par līdzekļu pārdali starp valsts budţeta resoriem un mērķdotāciju
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba algas
likmi no 2010. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 31. decembrim sekojoši:
1.1. Zasas vidusskolā – pedagoģiskā darba stāţs mazāks par 5 gadiem -260 Ls,
pedagoģiskā darba stāţs no 5 līdz 10 gadiem - 265 Ls,
pedagoģiskā darba stāţs lielāks par 10 gadiem - 270 Ls.
Zasas vidusskolas direktoram tarifikāciju saskaņošanai iesniegt līdz 29.10.2010.
1.2. Ābeļu pamatskolā – pedagoģiskā darba stāţs mazāks par 5 gadiem - 250 Ls,
pedagoģiskā darba stāţs no 5 līdz 10 gadiem - 255 Ls,
pedagoģiskā darba stāţs no 10 līdz 15 gadiem - 260 Ls,
pedagoģiskā darba stāţs no 15 līdz 20 gadiem - 265 Ls,
pedagoģiskā darba stāţs lielāks par 20 gadiem - 270 Ls,
ESF projektā iegūta 2. profesionālās darbības
kvalitātes pakāpe*
- 280 Ls
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Ābeļu pamatskolas direktoram tarifikāciju saskaņošanai iesniegt līdz 29.10.2010.
* ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” .
6.§
Par avansu Zasas pagasta pārvaldei apkures katla iegādei
__________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt avansu LVL 3000 (trīs tūkstoši latu) apmērā apkures katla iegādei no nākošā
mēneša dotācijas uzturēšanas izdevumiem.
2. Naudas līdzekļus novada kontā atgriezt pēc ieņēmumu saņemšanas par cirsmas izsoli.

7.§
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektam
___________________________________________________________
E.Meņķis, B.Vaivode
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§
noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem”
2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra Kurme,
Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektam „Atbalsts Kaldabruņas māmiņu kluba darbībai” pašvaldības
līdzfinansējuma garantiju LVL 200.00 (divi simti lati).
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu LVL 200.00 (divi simti lati) iekļaut 2011.gada budţeta
projektā.
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8. §
Par uzturēšanās finansēšanu
Īslīces SOS bērnu ciemata Iecavas jauniešu mājā
_________________________________________________________
R.Rubina
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Segt personas uzturēšanās izdevumus Īslīces SOS bērnu ciematā Iecavas jauniešu
mājā laika posmā no 2010. gada 7. decembra līdz 2011.gada 30.jūnijam.
9.§
Par nedzīvojamo telpu „Liepas”, Liepas, Zasas pagastā nomu
________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. punktu, 69.1
punktu, 76.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne,
Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Anita Lemaka);
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt nedzīvojamās telpas, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Liepās”, Liepas, Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar 04.11.2004. būves tehniskās inventarizācijas lietu
Nr.251, uz vienu gadu ar iznomātāja tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”:
Platība
Nr.p.k

1.
2.
3.
4.
5.

Telpas nosaukums

Biroja telpa Nr.3
Biroja telpa Nr.4
Biroja telpa Nr.5
Koplietošanas
telpa Nr.16
Koplietošanas

Kv.m.

Nomas
maksa Ls
par 1 kv.m.
mēnesī

Kopā Ls

PVN
21%

Kopējā
summa
LVL
mēnesī

33,50
15,60
10,80

0,13
0,13
0,13

4,36
2,03
1,40

0,91
0,43
0,29

5,27
2,45
1,70

17,30
18,70

0,02
0,02

0,35
0,37

0,07
0,08

0,42
0,45
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telpa Nr.17
Kopā

95,90

8,51

1,79

10,29

2. Noteikt nomas maksu Ls 10,29, t.sk. PVN, mēnesī, par telpu lietošanu ar iznomātāja
tiesībām vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā atbilstoši
LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 76. punkta noteikumiem. Papildus nomas maksai nomnieks maksā
komunālos pakalpojumus par nomātām telpām pēc Jēkabpils novada domes apstiprinātajiem
izcenojumiem.
3. Uzdot juriskonsultei piecu darbdienu laikā sagatavot Nedzīvojamās telpas nomas līguma
projektu atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”.
4. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu
atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”.
5. Lēmums zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam
noslēgt Nedzīvojamās telpas nomas līgumu, līgums netiek noslēgts.
10. §
Par zemes gabalu apvienošanu
(„Ţeikari”, Leimaņu pagasts, kadastra Nr.56740040178)
_____________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu 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.§), saskaņā ar
LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 181. panta 2.daļu,
2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot īpašuma Jaunţeikari, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56740020005 zemes gabalu ar kadastra Nr.56740040205 29.11 ha platībā un īpašuma
Ţeikari, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56740040178 zemes gabalu ar
kadastra Nr.56740040178 4.84 ha platībā vienā zemes gabalā.
2. Zemes vienības ar kadastra Nr. Nr.56740020089 – 14,3 ha, Nr.56740040181 – 4,0 ha
pievienot īpašumam Ţeikari, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
11.§
Par adreses piešķiršanu
(„TP-6102”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010154,
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„TP-6701”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820080381)
________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un 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 (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt transformatora punkta ēkai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
Nr.56980010154, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, adresi – „TP-6102” Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5239, saskaņā ar izkopējumu no Jēkabpils novada Zasas pagasta
kadastra kartes (pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Piešķirt transformatora punkta ēkai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
Nr.56820080381, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, adresi – „TP-6701” Rubenes
pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, saskaņā ar izkopējumu no Jēkabpils novada
Rubenes pagasta kadastra kartes (pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama
sastāvdaļa.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
12.§
Par adreses maiņu
(„Graudu Kalte”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)
_________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un 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 (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi „Graudu Kalte”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, privatizētajai graudu
kaltei „Silāres” ar kadastra Nr. 56660040109001 uz adresi „Spodrītes”, Vidsala, Kalna
pagasts Jēkabpils novads, LV 5220.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
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13.§
Par nosaukumu maiņu
______________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 15.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu
un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 14.punktu pašvaldībai jāsagatavo aktualizēta
informācija par pašvaldības ceļiem un ielām. Pārbaudot Jēkabpils novada pašvaldības
pagastu autoceļu sarakstus, konstatēts, ka reģistrēto pašvaldības ceļu nosaukumi nesakrīt ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem īpašumu
nosaukumiem.
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nosaukumus sekojošiem Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošajiem zemes
īpašumiem:
N.p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Īpašuma
kadastra Nr.
56980010297
56540060138
56540070009
56540060142
56540010422
56540050113
56540040317
56540070131
56540080144
56540010436
56540040341
56820110327

Jaunais nosaukums, atbilstoši
pašvaldības ceļu reģistram
Zasa - Ģērķāni
Tadaine - Puriņi
Silacelminieku ceļš
Tadaine - Krustalīči - Cirša līnija
Dominieki - Veckrūmiņi
Vasaraudţi - Avotiņš
Rupešnieki - Rudzīši
Līču ceļš
Riekstiņu ceļš
Akņupītes - Kalna Kārkli
Ausekļu ceļš
Viesuļi

14.§
Par nekustamā īpašuma „Pērlītes” Rubenes pagastā Jēkabpils novadā
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
(„Pērlītes”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 008 0015)
___________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un 19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta 2.punktu, 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu 8.panta trešo daļu, 37. panta pirmās daļas
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4. punktu, 44. panta ceturto daļu, Jēkabpils novada domes 26.08.2010. sēdes lēmumu
(protokols Nr.10,48§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
izveidošanu” un Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas 30.09.2010. lēmumu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pērlītes”, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads, kadastra Nr.5682 008 0015, Rubenes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0047 6412, par brīvu cenu.
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pērlītes”, Rubenes
pagasts, apzīmējuma kadastrā Nr.5682 008 0015, nosacīto cenu LVL 700.00 (septiņi
simti latu).
15. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Dunavas pag., Jēkabpils nov.)
___________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LR
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības personai uz dzīvojamo telpu „Oši”-4, Dunavas pagastā, Jēkabpils
novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo
telpu „Oši”-4, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt dzīves vietu
pēc adreses „Oši”- 4 Dunavas pagasts Jēkabpils novads.
3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar personu un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
16. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Dunavas pag., Jēkabpils nov.)
___________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz 2010.gada 14. oktobra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LR
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likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības personai uz dzīvojamo telpu „Kļavas”-5, Dunavas pagastā,
Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo
telpu „Kļavas”-5, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt dzīves vietu
pēc adreses „Kļavas”- 5 Dunavas pagasts Jēkabpils novads.
3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar personu un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.

17. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Kalna pag., Jēkabpils nov.)
___________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz 2010.gada 14. oktobra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 3.punktu, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LR likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības personai uz dzīvojamo telpu „Salnas- 8”, Kalna pagastā, Jēkabpils
novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo
telpu „Salnas-8”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt dzīves vietu
pēc adreses „Salnas-8”, Kalna pagasts Jēkabpils novads.
3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu personu un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums
Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
18. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Zasas pag., Jēkabpils nov.)
__________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
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Pamatojoties uz 2010.gada 14. oktobra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LR
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības personai uz dzīvojamo telpu 20 kv.m. platībā dzīvoklī Lauku ielā 113, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās
telpas 20 kv.m. platībā dzīvoklī Lauku ielā 1-13, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses Lauku iela 1-13, Zasa, Zasas pagasts
Jēkabpils novads.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar personu un nodot vienu istabu 20 kv.m. platībā dzīvoklī Lauku ielā 1-13, Zasā,
Zasas pagastā Jēkabpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums
Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
19. §
Par īres tiesību izbeigšanu
(Kalna pag., Jēkabpils nov.)
________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt īres tiesības personai uz dzīvokli Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas” dz.7, Kalna
pagastā, Jēkabpils novadā.
2. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, nodot dzīvokli Nr.7
dzīvojamā mājā „Vēsmas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils novada Kalna
pagasta pārvaldes vadītājam, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
20. §
Par īres tiesību piešķiršanu
(Kalna pag., Jēkabpils nov.)
___________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz 2010.gada 14. oktobra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības
15

18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības personai uz dzīvokli Nr.7 dzīvojamā mājā „Vēsmas” Kalna pagastā,
Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot personai viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvokļa Nr.7
dzīvojamā mājā „Vēsmas” Kalna pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt
dzīves vietu pēc adreses „Vēsmas” dz.7, Kalna pagasts Jēkabpils novads.
3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar personu un nodot dzīvokli saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
21. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam „Kļavas” ar
kadastra Nr.56980060083 0,6 ha platībā
______________________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 14.10.2010. Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu , 25.panta 2.1
daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 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, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Zasas pagasta
padomes 05.12.1997. lēmumu piešķirto zemi Kļavas, kadastra Nr.56980060083, 0,6 ha
platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Kļavas, kadastra Nr.56980060083-0,6 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005.MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
22. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam „Rūcāni” ar
kadastra Nr.56980020014 3,66 ha platībā
_______________________________________________________________________________________________
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A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Zasas pagasta
padomes ar 24.03.2000. lēmumu piešķirto zemi „Rūcāni”, kadastra Nr.56980020014,
3,66 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Rūcāni, kadastra Nr.56980020014 - 3,66 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
23. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabalam Seglinieki ar
kadastra Nr.56820040009 - 1,1 ha platībā
____________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
3.punktu, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Rubenes pagasta
TDP 20. sasaukuma 12. sesijas 21.02.1992. lēmumu piešķirto zemi Seglinieki, kadastra
Nr.56820040009 - 1,1 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
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2. Zemes gabals Seglinieki, kadastra Nr.56820040009 - 1,1 ha platībā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
24. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Lakstīgalas 1
ar kadastra Nr.56820080140 - 0,9 ha platībā
________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Rubenes pagasta
TDP 20. sasaukuma 12. sesijas 21.02.1992. lēmumu piešķirto zemi Lakstīgalas , kadastra
Nr.56820080140 - 0,9 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Lakstīgalas 1, kadastra Nr.56820080140 - 0,9 ha platībā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
25. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Dārznieki ar
kadastra Nr.56820060022 - 9,7 ha, 56820060027 - 1,4 ha platībā
___________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
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noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņai ar Rubenes pagasta
TDP 20. sasaukuma 12.sesijas 21.02.1992. lēmumu un Rubenes pagasta zemes komisijas
29.10.1996. piešķirto zemi Dārznieki, kadastra Nr.56820060022 - 9,7 ha, 56820060027 1,4 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Dārznieki, kadastra Nr.56820060022 - 9,7 ha, 56820060027 - 1,4 ha
platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
26. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos zemes gabalam Meldri ar kadastra
Nr.56820070075 - 1,4 ha, 56820110315 - 2,0 ha, 56820110323 - 1,7 ha platībā
______________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Rubenes pagasta
padomes 21.06.2004. lēmumu piešķirto zemi Meldri, kadastra Nr.56820070075 - 1,4 ha,
56820110315 – 2,0 ha, 56820110323 - 1,7 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Meldri, kadastra Nr.56820070075 - 1,4 ha, 56820110315 – 2,0 ha,
5682011323 - 1,7 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
27. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Apses ar
kadastra Nr.56820060028 - 7,2 ha platībā
_______________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
3.punktu, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Rubenes pagasta
zemes komisijas 27.03.1997. lēmumu piešķirto zemi Apses, kadastra Nr.56820060028 7,2 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Apses, kadastra Nr.56820060028 - 7,2 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
28. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Grāvas ar
kadastra Nr.56820040117 - 4,4 ha, 56820040118 - 1,1 ha platībā
____________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
20

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņai ar Rubenes pagasta
TDP 20.sasaukuma 12.sesijas 21.02.1992. lēmumu un Rubenes pagasta padomes
09.11.1999. piešķirto zemi Grāvas, kadastra Nr.56820040117 - 4,4 ha, 56820040118 1,1 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Grāvas, kadastra Nr.56820040117 - 4,4 ha, 56820040118 - 1,1 ha platībā
piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
29. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabalam
Noras ar kadastra Nr. 56660030036 - 6,9 ha platībā
_______________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Kalna pagasta
padomes 21.02.1992. lēmumu piešķirto zemi Noras, kadastra Nr.56660030036 - 6,9 ha
platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Noras, kadastra Nr. 56660030036 – 6,9 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
30. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabalam
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Dambrāni ar kadastra Nr. 56660060075 - 2,2 ha platībā
____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 ‘’Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņai ar Kalna pagasta
padomes 21.02.1992. lēmumu piešķirto zemi Dambrāni, kadastra Nr.56660060075 - 2,2
ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Dambrāni, kadastra Nr. 56660060075 – 2,2 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
31. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabalam
Priekulāni ar kadastra Nr. 56660030034-6,6 ha platībā
________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
3.punktu, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņai ar Kalna pagasta
padomes 21.02.1992.. lēmumu piešķirto zemi Priekulāni, kadastra Nr.566600300342 6,6 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
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2. Zemes gabals Priekulāni, kadastra Nr. 56660030034 - 6,6 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
32. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabaliem
Lāčkalni ar kadastra Nr. 56660020038 - 0,8 ha un Nr. 56660020050 - 2,4 ha platībā
____________________________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Kalna pagasta
padomes 21.02.1992. lēmumu piešķirto zemi Lāčkalni, kadastra Nr.56660020038 – 0,8
ha un Nr. 56660020050 - 2,4 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabali Lāčkalni, kadastra Nr. 56660020038 – 0,8 ha un Nr. 56660020050 – 2,4 ha
platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāmi Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
33. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabalam Kadiķi ar
kadastra Nr. 56660060222 - 1,2 ha platībā
__________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
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noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Kalna pagasta
padomes 14.11.2000. lēmumu piešķirto zemi Kadiķi, kadastra Nr.56660060222 – 1,2 ha
platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Kadiķi, kadastra Nr. 56660060222 – 1,2 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
34. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos – zemes gabalam Oši ar kadastra
Nr. 56660010060-5,7 ha platībā
________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Kalna pagasta
padomes 17.09.2002. lēmumu piešķirto zemi Oši, kadastra Nr.56660010060 – 5,7 ha
platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Oši, kadastra Nr. 56660010060 – 5,7 ha platībā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
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35. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Jaunsudrabi ar
kadastra Nr.56520020102 - 1,3 ha platībā
__________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Dignājas pagasta
zemes komisijas 28.04.1997. lēmumu piešķirto zemi Jaunsudrabi, kadastra
Nr.56520020102 - 1,3 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Jaunsudrabi, kadastra Nr.56520020102 - 1,3 ha platībā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
36. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam
Tālaviņas ar kadastra Nr.56520060116 - 2,1 ha platībā
___________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Dignājas
pagasta zemes komisijas
07.10.1996. lēmumu piešķirto zemi Tālaviņas, kadastra
Nr.56520060116-2,1 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Tālaviņas, kadastra Nr.56520060116 - 2,1 ha platībā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
stāšanās spēkā.
37. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam
Kaktiņi ar kadastra Nr.56520020077 - 2,5 ha, Nr.56520020078 - 1,2 ha platībā
____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņai ar Dignājas
pagasta zemes komisijas 22.12.1992. lēmumu piešķirto zemi Kaktiņi, kadastra
Nr.56520020077 - 2,5 ha, Nr.56520020078 - 1,2 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada
31.maijā.
2. Zemes gabals Kaktiņi, kadastra Nr.56520020077 - 2,5 ha, Nr.56520020078 - 1,2 ha
platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
stāšanās spēkā.
38. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Upītes ar kadastra
Nr.56520050163 - 0,2 ha, Nr.56520050164 - 0,4 ha platībā
____________________________________________________________________________________
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A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam piešķirto zemi Upītes,
kadastra Nr.56520050163 - 0,2 ha, Nr.56520050164 - 0,4 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada
31.maijā.
2. Zemes gabals Upītes, kadastra Nr.56520050163 - 0,2 ha, Nr.56520050164 - 0,4 ha platībā
piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu
atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
39. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos
____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu
, 25.panta 2.1 daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Dunavas pagasta
padomes 28.06.2006. lēmumu piešķirto zemi Saliņas, kadastra Nr.56540010466-0,6 ha
platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes lietotājam zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņam ar Dunavas pagasta
padomes 30.10.1996. lēmumu piešķirto zemi Skujupītes, kadastra Nr.56540010210 - 14,8
ha platībā, kadastra Nr.56540010239 – 2,3 ha platībā ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
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3. Zemes gabals Saliņas, kadastra Nr.56540010466 - 0,6 ha platībā, Skujupītes, kadastra
Nr.56540010210 - 14,8 ha platībā, kadastra Nr.56540010239 – 2,3 ha platībā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Pilnvarot Dunavas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas
līgumu atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.
40. §
Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldības īpašuma
___________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
11.panta otrās daļas 1.punktu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Ābeļi, kadastra Nr.56480030117 Ābeļu pagasta Jēkabpils
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.56480060147 un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Dūķernieki – Karjers”, Ābeļu pagasts Jēkabpils
novads.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Dūķernieki – Karjers kadastra
apzīmējums.56480060147 – 0,5 ha platībā - 1101 zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
41. §
Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma „Nomavas purvs”
dabas aizsardzības plānam
___________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, LR Ministru kabineta 09.10.2007. noteikumiem Nr.686 „Noteikumi par īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”
33.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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Sniegt pozitīvu atzinumu par SIA „Estonian, Latvian and Lithuanian environment”
sagatavoto dabas aizsardzības plāna projektu dabas liegumam „Nomavas purvs” no
2011.gada līdz 2021.gadam ar nosacījumu, ka tiek precizēti Jēkabpils novada pašvaldības
norādītie dokumenta punkti.
42. §
Par Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 28. augusta lēmuma atcelšanu
______________________________________________________________________________

A.Vanags
Pamatojoties uz 2010.gada 14.oktobra Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra
Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atcelt Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 2007. gada 28. augusta lēmumu „Par
īres maksas noteikšanu” (sēdes protokols Nr. 17, 2.§1.p).
Nākamā domes sēde 2010.gada 25.novembrī.
Sēde slēgta plkst. 12:30
Sēdi vadīja
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

25.10.2010.

E.Meņķis
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