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JĒKABPILS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2010.gada 22.jūlijā

Nr.9

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils
Sēde sasaukta plkst. 11.00
Sēdi atklāj plkst.11.05
Sēdi vada – Edvīns Meľķis
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka,
Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis,
Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags
Nepiedalās - Aija Raginska, Edmunds Erdlāns - attaisnojošu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: Andris Baltaruľķis, Maruta Cankale,
Juris Krūmiľš, Jānis Raubiška, Jānis Kalniľš; Antons Tropiks, Ivars Rubeniľš
administrācijas darbinieki: Jānis Subatiľš, Gunta Dimitrijeva, Ilvija Daľiļeviča, Ludmila
Bērziľa, Sandris Dimants, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniľa
Darba kārtība:
1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija.
3. Deputātes, pašvaldības lauku attīstības speciālistes I.Kurmes informācija.
Darba kārtība:
1.
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Vecstraumēni”, Dignājas pagasts,
kadastra Nr.56520050188)

2.

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Cauneskalni”, Zasas pagasts,
kadastra Nr.56980060070)
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3.
4.

Par adreses piešķiršanu („Rūme”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
Par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai un nosaukuma apstiprināšanu („Rozītes”,
Rubenes pagasts)

5.

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Medulāji”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 011
0185)

6.

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (īpašumu ”Laidiņi”, Jēkabpils novada Leimaņu pagastā,
ar apzīmējumu kadastrā Nr.5674 004 0136)

7.

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (d/s „Veselība Nr. 53”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648
005 0118)

8.

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Daugavieši”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 008
0082)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Par zemes nomu („Ozolaine”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 56480030181)
Par līdzekļu piešķiršanu Mārtiľa fondam
Par tehniskās dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
Par projekta realizācijas apstiprināšanu
Par projekta „Velo - gājēju celiľa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeľu ciemā”
iesniegumu
Par Zasas kultūras nama struktūrvienības – amatniecības centra „Rūme” izveidošanu
Par amatalgas (algas likmes) palielināšanu
Par līdzekļu piešķiršanu novada skolēnu dalībai jauniešu starptautiskā festivālā Polijā
pilsētā Karlino
Par pilnvarojumu līguma parakstīšanai
Par grozījumiem politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”
apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par teritorijas apsaimniekošanu un namīpašumu sanitāro
kopšanu” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.19 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu

Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meľķis ierosina iekļaut domes
sēdes dienas kārtībā sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants):
1
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Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5666 001 0143 (D/S
Vārzgūne Nr.279, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.5666 001 0143)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām ( „Ābelītes 1” , Dignājas pag., kadastra Nr.
5652 005 0017)

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

2

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5666 001 0143 (D/S
Vārzgūne Nr.279, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.5666 001 0143)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām ( „Ābelītes 1” , Dignājas pag., kadastra Nr. 5652
005 0017)

24
25

Informācija:
1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par 17.06.2010. un
05.07.2010. domes sēdēs pieľemto lēmumu izpildi un citiem veiktajiem darbiem.
Informācija pieľemta zināšanai.
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija.

-

-

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs informēja:
par Zemgales plānošanas reģiona sanāksmi, kur piedalījās arī SIA „Jēkabpils autobusu
parks” un citi pārvadātāji. Zemgales reģionā SIA „Jēkabpils autobusu parks” ir labākais
starp pārvadātājiem.
Par Valsts Prezidenta vizīti Viesītes novadā un Jēkabpils novada rehabilitācijas centrā
„Dūjas”.
Par humāno palīdzību no Vācijas.
Informācija pieľemta zināšanai.

3. Deputātes, pašvaldības lauku attīstības speciālistes I.Kurmes informācija.
Deputātus informēja par statistisko veidlapu aizpildīšanu un nepieciešamību tās iesniegt
pašvaldības lauku attīstības speciālistei.
Informācija pieľemta zināšanai.
1.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Vecstraumēni”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.56520050188)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde ir saľēmusi Guntas Liepiľas iesniegumu
(Reģ.Nr.38 no 11.06.2010) ar lūgumu atļaut atdalīt no īpašuma „Vecstraumēni”, Dignājas
pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56520050188 vienu zemes gabalu ar kadastra
Nr.56520050190 - 0,9 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Kalvīši’’.
Guntas Liepiľas tiesības rīkoties Pētera Raginska vārdā apliecina zvērinātas notāres Evas
Igaunes-Sēles izsniegtā pilnvara Reģ.Nr.2061 no 10.06.2010.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 02.02.2009 lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils
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novada Dignājas pagasta nekustamo īpašumu „Vecstraumēni” Pēterim Raginskim ir
nostiprinātas Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.206.
Nekustamais īpašums „Vecstraumēni” ar kopplatību 14,4191 ha sastāv no sešiem zemes
gabaliem:
1.zemes gabals ar kadastra Nr.56520050188 – 3,9 ha platībā;
2.zemes gabals ar kadastra Nr.56520050189 – 3 ha platībā;
3.zemes gabals ar kadastra Nr.56520050190 – 0,9 ha platībā;
4.zemes gabals ar kadastra Nr.56520020082 – 3,3 ha platībā;
5.zemes gabals ar kadastra Nr.56520030089 – 3 ha platībā;
6.zemes gabals ar kadastra Nr.56520050200 – 0,3191 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vecstraumēni” kadastra
Nr.56520050188, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56520050190 – 0,9 ha platībā
un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Kalvīši”.
Ľemot vērā augstāk minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas sēdes ierosinājumu 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.§), LR
2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo
punktu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība” 16.1 punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecstraumēni”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra Nr.56520050188, zemes vienību ar kadastra Nr.56520050190 – 0,9 ha platībā. Izpildot
kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta.
2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu „Kalvīši’’, Dignājas pagasts, Jēkabpils
novads.
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Kalvīši’’ zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Vecstraumēni’’ iepriekšējo zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Sagatavoja: Dignājas pagasta pārvalde
Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. Dignājas pagasta pārvaldei, Guntai Liepiņai
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2.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Cauneskalni”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980060070)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 29.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Aigara Leiskina iesniegums ar
lūgumu atdalīt no īpašuma „Cauneskalni”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56980060070 divus zemes gabalus ar kadastra Nr.56980050068 5,7 ha platībā un
Nr.56980030126 4,7 ha platībā un piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu „Baltie
Kalni”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 14.12.2007. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils
novada Zasas pagasta nekustamo īpašumu „Cauneskalni” Aigaram Leiskinam ir nostiprinātas
Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.95.
Nekustamais īpašums „Cauneskalni” ar kopplatību 25,7 ha sastāv no trijiem zemes
gabaliem:
1.zemes gabals ar kadastra Nr.56980030126– 4.7 ha platībā;
2.zemes gabals ar kadastra Nr.56980050068– 5.7 ha platībā;
3.zemes gabals ar kadastra Nr.56980060070– 15.3 ha platībā.
Iesniedzējas lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Cauneskalni” kadastra
Nr.56980060070, atdalot no īpašuma zemes gabalus ar kadastra Nr.56980050068 – 5.7 ha platībā
un Nr.56980030126 4,7 ha platībā piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu „Baltie
Kalni”.
Ľemot vērā augstāk minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas sēdes ierosinājumu 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.§), saskaľā 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 maiľas
kārtība” 16.1 punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Cauneskalni”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56980060070 zemes gabalu ar kadastra Nr.56980050068 5,7 ha platībā un zemes gabalu
ar kadastra Nr.56980030126 4,7 ha platībā
2. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Baltie Kalni”, Zasas pagasts, Jēkabpils
novads. Pēc zemes robežu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabalu platība var tikt
precizēta.
3. Noteikt saimniecībai „Baltie Kalni” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Cauneskalni” iepriekšējo zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Sagatavoja: Dz.Nartiša
Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, A.Leiskins, VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
3.§
Par adreses piešķiršanu („Rūme”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 30.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Andas Svarānes, LLI-023
„Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības
veicinātājs” Zasas pagasta pārvaldes projekta partnera projekta vadītājas iesniegums ar lūgumu
piešķirt jaunbūvei, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.56980010145 adresi „Rūme”,
Zasa, Zasas pagasts Jēkabpils novads, LV 5239.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un 15.07.2010.
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi „Rūme”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239, sabiedriskās ēkas
jaunbūvei, kas atrodas uz īpašuma „Sporta laukums”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, ar
kadastra Nr.56980010145.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
Sagatavoja: Dz.Nartiša
Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. Zasas pagasta pārvaldei, Andai Svarānei.
4.§
Par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai un nosaukuma apstiprināšanu
(„Rozītes”, Rubenes pagasts)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010.gada 29.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Irēnas Rībules iesniegums ar
lūgumu noteikt zemes platību ēku „Rozītes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novadā uzturēšanai 0,2
ha platībā.
Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus tika konstatēts:
1. zemes gabals Jēkabpils novada Rubenes pagasta „Rozītes” piekrīt pašvaldībai pamatojoties uz
26.02.2009. Rubene pagasta padomes sēdes lēmumu Nr.2.13.; „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”;
2. zemes gabals nav nostiprināts zemesgrāmatā;
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3. starp Rubenes pagasta pašvaldību un Irēnu Rībuli 26.06.2009. noslēgts zemes nomas līgums
par zemes 0.7 ha platībā nomu;
4. uz zemes gabala „Rozītes” atrodas ēkas un būves, kuras nav nostiprinātas Zemesgrāmatā, ēkas
pieder Irēnai Rībulei (dzimusi Vilcāne) pamatojoties uz 19.05.2010. Jēkabpils zonālā arhīva
izziľu Nr.9-3/R-537.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas sēdes ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.pantu, ľemot vērā Irēnas Rībules personīgo
iesniegumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Jēkabpils novada Rubenes pagasta „Rozītes” ēku un būvju īpašuma tiesību
nostiprināšanai nepieciešamo zemes platību – 0,2 ha;
2. Apstiprināt nosaukumu „Rozītes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, ēku (būvju)
īpašumam, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.56820070037.
3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Sagatavoja: Dz.Nartiša
Izsūtīt: Rubenes pagasta pārvaldei, I.Rībulei, VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
5.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(„Medulāji”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 011 0185)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
2010.gada 6.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Brēķu studenti” 2010.gada 5.jūlija iesniegums Nr.1-10/098, kurā lūdz Jēkabpils novada
pašvaldību pirmpirkuma tiesību jautājuma izlemšanu uz Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā
esošo nekustamo īpašumu „Medulāji”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu
kadastrā Nr.5682 011 0185, kas sastāv no pieciem (5) zemes gabaliem ar kopējo platību 111.1
ha.
Iesniegumam pievienots 2010.gada 30.jūnijā noslēgtais Pirkuma līgums, no kura
redzams, ka nekustamā īpašuma „Medulāji”, Rubenes pagasta Jēkabpils novads pirkuma maksa
ir LVL _____________ .
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, konstatēts, ka minētie nekustamie
īpašumi nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas sēdes ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
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tiesības” 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Medulāji”, Rubenes pagastā,
Jēkabpils novadā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682 011 0185, kas sastāv no pieciem (5) zemes
gabaliem ar kopējo platību 111.1 ha, saskaľā ar 2010.gada 30.jūnijā noslēgto Pirkuma līgumu par
pirkuma maksa ir LVL _____________ .
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt:
1. SIA „Brēķu studenti” ,
2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai
6.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(”Laidiņi”, Leimaņu pagastā, kadastra Nr.5674 004 0136)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
2010.gada 9.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Alandia Forest”,
reģ.Nr.45403024675 iesniegums, kurā lūdz Jēkabpils novada pašvaldību pirmpirkuma tiesību
jautājuma izlemšanu uz nekustamo īpašumu „Laidiľi”, Leimaľu pagasts, Jēkabpils novadā ar
apzīmējumu kadastrā Nr.5674 004 0136, kas sastāv no viena (1) zemes gabala ar kopējo platību
24.61 ha.
Iesniegumam pievienots 2010.gada 5.jūlijā noslēgtais Pirkuma līgums, no kura redzams,
ka nekustamā īpašuma „Laidiľi”, Leimaľu pagastā Jēkabpils novadā pirkuma maksa ir LVL
_____________ .
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, konstatēts, ka minētie nekustamie
īpašumi nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas sēdes ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Laidiľi”, Leimaľu pagastā,
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Jēkabpils novadā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5674 004 0136, kas sastāv no viena (1) zemes
gabala ar kopējo platību 24.61 ha, saskaľā ar 2010.gada 5.jūlijā noslēgto Pirkuma līgumu par
pirkuma maksa ir LVL _____________ , pēc nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas.
Sagatavoja: Rasma Mazulāne
Izsūtīt: SIA „Alandia Forest”, Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai
7.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(d/s „Veselība Nr. 53”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 005 0118)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags
2010. gada 13. jūlijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saľemts Anastasijas
Kozirevas, pilnvarotās personas Vladimira Broka, iesniegums Nr. 296/3-16a, kurā viľš lūdz
Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu d/s
„Veselība Nr. 53”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 005 0118, kas sastāv no
zemes gabala 0,0585 ha platībā.
Iesniegumam pievienots 2006.gada 28.augusta pirkuma līgums, no kura redzams, ka
nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _____________ .
Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 1994.gada 7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu d/s „Veselība Nr. 53”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 005 0118, kas sastāv no zemes gabala 0,0585
ha platībā, saskaľā ar 2006. gada 28. augustā noslēgto pirkuma līgumu, par pirkuma summu
LVL _____________ .
Sagatavoja: Ābeļu pagasta pārvalde
Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei
8.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
(„Daugavieši”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 008 0082)
___________________________________________________________

A.Vanags
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2010. gada 14. jūlijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saľemts Jāņa Bandera
iesniegums Nr. 301/3-16a, kurā viľš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu „Daugavieši”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.
5648 008 0082, kas sastāv no zemes gabala 1,8 ha platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
kopplatība var tikt precizēta).
Iesniegumam pievienots 2010.gada 16.februāra pirkuma-pārdevuma līgums, no kura
redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _____________ .
LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 1994.gada 7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Daugavieši”, Ābeļu
pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 008 0082, kas sastāv no zemes gabala 1,8 ha platībā
(izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta), saskaľā ar 2010. gada 16.
februāra noslēgto pirkuma līgumu, par pirkuma summu LVL _____________ .
Sagatavoja: Ābeļu pagasta pārvalde
Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, Jānim Banderam
9.§
Par zemes nomu („Ozolaine”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 56480030181)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2010. gada 28. jūnijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Jāľa Zadināna iesniegums
(reģ. Nr.719-2-23 no 28.06.2010.) ar lūgumu iznomāt daļu no Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošā neapbūvēta zemesgabala „Ozolaine”, kadastra Nr. 56480030181, kas atrodas Ābeļu
pagastā, Jēkabpils novadā, 4,37 ha platībā ar apbūves tiesībām .
Iesniegumā norādīts, ka nomātā platība paredzēta ultra vieglo lidmašīnu, t.i., divvietīgo
vai četrvietīgo lidmašīnu pacelšanās – nosēšanās vajadzībām, kā arī angāra būvniecībai
(apmēram 216 m2) lidmašīnu novietošanai un atpūtas bāzes, kurā būs apmācību klases, atpūtas
telpas, pirts, dušas, kabineti (apmēram 150m2), būvniecībai. Skrejceļš lidlaukam būs gluds,
zālāja seguma 50 – 70 m plats un 300 m garš.
J.Zadināna ieceri atbalsta LR Satiksmes ministrijas Civilās Aviācijas administrācija un
Jēkabpils pilsētas dome.
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Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskus apstākļus konstatēts, ka :
1. zemesgabala „Ozolaine” ar kadastra Nr.56480030181, kopējā platība ir 29.34 ha;
2. zemesgabals pieder Jēkabpils novada pašvaldībai, īpašuma tiesības ir nostiprinātas
zemesgrāmatā 2008. gada 10. septembrī, Ābeļu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.1000 0044 2748;
3. zemesgabals ir iznomāts citām personām.
Ľemot vērā konstatētos faktus un minētos apsvērumus, pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, LR likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”6.1 pantu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
22. pants, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 18.3. punktu un 15.07.2010. Jēkabpils novada domes attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikt iznomāt Jānim Zadinānam daļu no zemesgabala „Ozolaine”, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480030181, 4,37 ha platībā.
Sagatavoja I.Tumanova, Dz.Nartiša
Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, J.Zadinānam
10.§
Par līdzekļu piešķiršanu Mārtiņa fondam
_____________________________________________________________________________

E.Meľķis
Jēkabpils novada pašvaldība 08.07.2010. ir saľēmusi Mārtiľa fonda, reģistrācijas Nr.
40008018975, juridiskā adrese Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050, valdes priekšsēdētājas Elitas
Keišas iesniegumu ar lūgumu piešķirt Ls 300,00 peldvietas laipas izgatavošanai Kalna pagasta
Bancānu ezerā.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu un
27.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālo atbalstu Mārtiľa fondam, reģistrācijas Nr. 40008018975, juridiskā adrese
Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050, rehabilitācijas centra „Dūjas” peldvietas laipas
izgatavošanai LVL 300,00 (trīs simti latu).
2. Līdzekļus apmaksāt pēc piestādītā rēķina ar Jēkabpils novada pašvaldības rekvizītiem.
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Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Mārtiņa fondam
11.§
Par tehniskās dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
_____________________________________________________________________________

E.Meľķis
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi Rubenes pagasta 02.09.2009.iesniegumu Nr.310/42 ar vēlmi piedalīties projektu konkursā par PII „Zelta sietiľš” un Rubenes vecā korpusa
energoefektivitātes paaugstināšanu un Zasas pagasta pārvaldes 04.09.2009.vēstuli Nr.3-9/97 par
pārvaldes administratīvās ēkas un Zasas vecās ambulances iekļaušanu projektā par
energoefektivitātes paaugstināšanu.
2009.gada 17.septembrī Jēkabpils novada dome pieľēma lēmumu atbalstīt Jēkabpils
novada pašvaldības Rubenes un Zasas pagasta pārvalžu iesaistīšanos Vides ministrijas
administrētā Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”.
Ľemot vērā augstāk minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut slēgt līgumu par projekta pieteikuma un tehniskās dokumentācijas izstrādi
Rubenes pamatskolas struktūrvienības „Zelta sietiľš” un Zasas pagasta pārvaldes administratīvās
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
2.Finansējumu nodrošināt no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, veicot grozījumus
budžetā.
Sagatavoja: I.Daņiļeviča
Izsūtīt: Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai, Finanšu un ekonomikas
nodaļai, Rubenes pagasta pārvaldei, Zasas pagasta pārvaldei
12.§
Par projekta realizācijas apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________

E.Meľķis, I.Daľiļeviča
Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija 17.06.2010. apstiprināja iepirkuma
procedūras ID Nr.JNP/2010/29/ELFLA dokumentāciju un izsludināja iepirkumu „Rubenes
pagasta sporta laukuma rekonstrukcija”. Līdz noteiktajam termiľam (2010.gada 5.jūlijam
plkst.17.00) pieteicās viens pretendents SIA „Aļľi AS” ar piedāvāto projekta realizācijas summu
Ls 73226,48 (bez PVN). Komisija nolēma apstiprināt SIA „Aļľi AS” par iepirkuma procedūras
uzvarētāju un ieteica Jēkabpils novada domei apstiprināt projekta realizāciju par piedāvāto
summu un pozitīva domes lēmuma gadījumā uzaicināt pretendentu noslēgt līgumu.
Piedāvājuma cena pārsniedz projekta atbalstītās izmaksas.
Ľemot vērā augstāk minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
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ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.unktu un Publisko
iepirkumu likuma 81.pantu un 38.panta 2.daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Neslēgt līgumu ar SIA „Aļľi AS” un pārtraukt iepirkumu nepietiekamu finanšu resursu dēļ.
2. Nosūtīt pamatojumu IUB un pretendentam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu
procedūras pārtraukšanai. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi – Ilvija Daľiļeviča.
3. Izsludināt atkārtotu iepirkumu „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” pēc izmaiľu
veikšanas tehniskajā dokumentācijā.
Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa
Izsūtīt: SIA „Aļľi AS”

13.§
Par projekta „Velo – gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības
uzlabošanai Rubeņu ciemā” realizāciju
_____________________________________________________________

E.Meľķis, G.Dimitrijeva
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un
15.07.2010. Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot un iesniegt pieteikumu „Velo – gājēju celiľa izbūve satiksmes drošības
uzlabošanai Rubeľu ciemā” ERAF darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un
pakalpojumi” atklātam projektu konkursam „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas”.
2. Realizēt projektu “ Velo – gājēju celiľa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeľu
ciemā” par kopējo summu LVL 119 995,37 (viens simts deviľpadsmit tūkstoši deviľi simti
deviľdesmit pieci lati 37 santīmi), nodrošinot priekšfinansējumu visā projekta apjomā LVL
119 995,37 (viens simts deviľpadsmit tūkstoši deviľi simti deviľdesmit pieci lati 37 santīmi) un
piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 16 664,19 (sešpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit
četri lati 19 santīmi) attiecināmo un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanai.
3. Projekta realizācijai ľemt aizľēmumu Valsts kasē LVL 120 000 (viens simts divdesmit
tūkstoši lati) uz 10 (desmit) gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu.
4.Valsts kasē ľemto aizľēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Sagatavoja G. Dimitrijeva
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Izsūtīt Rubenes pagasta pārvaldei

14.§
Par Zasas kultūras nama struktūrvienības – amatniecības centra „Rūme” izveidošanu
_____________________________________________________________________________

E.Meľķis, I.Daľiļeviča
Jēkabpils novada pašvaldība 30.06.2010. ir saľēmusi Andas Svarānes (projekta vadītājas
Zasas pagasta pārvaldē projektam LLI-023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas
– Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”) iesniegumu ar lūgumu ieviest amata vienību –
Amatniecības centra koordinators – amatniecības centra darbības nodrošināšanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 21.panta pirmās daļas
13.punktu,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un
15.07.2010. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis
Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS – 1 balss Gints Audzītis,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Zasas kultūras nama struktūrvienību – amatniecības centru „Rūme”,
2. Uzdot Zasas kultūras nama vadītājai un projekta koordinatorei izstrādāt struktūrvienības
nolikumu,
3. Uzdot izpilddirektoram izveidot Zasas kultūras nama struktūrvienībā amata vienību ar
2010.gada 2.augustu: slodze – 1,0; amatalga mēnesī – LVL 230,- (divi simti trīsdesmit lati),
4. Uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai iekļaut budžeta labojumos līdzekļus no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem amata vienības atalgojumam.
Sagatavoja: I.Daņiļeviča
Izsūtīt: A.Svarānei, Finanšu un ekonomikas nodaļai

15.§
Par amatalgas (algas likmes) palielināšanu
_____________________________________________________________________________

E.Meľķis, I.Daľiļeviča
Jēkabpils novada pašvaldība 08.07.2010. saľēmusi Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Aivara Vanaga iesniegumu, kurā viľš ierosina
palielināt amatalgu atbildīgajam par autotransportu - šoferim, nosakot to 400 LVL apmērā.
Savā iesniegumā Aivars Vanags norāda, ka šoferim jāstrādā gan sestdienās, svētdienās un
bieži arī pēc darba laika. Pašreizējā noteiktā amatalga šoferim ir 300 LVL.
Ľemot vērā augstāk minēto, 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
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Par lēmuma projektu izteicās: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Jānis Subatiľš, Edvīns
Meľķis, Aivars Vanags.
Atklāti balsojot: PAR – 4 balsis Māris Urbāns, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aivars Vanags;
PRET – nav; ATTURAS – 9 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, , Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Jēkabpils
novada domes balsojumā:
Lēmuma projekts „Par amatalgas (algas likmes) palielināšanu” nav pieņemts.
„Lēmuma projekts
1.Palielināt amatalgu ar 2010.gada 1.augustu atbildīgajam par autotransportu-šoferim, nosakot
to 380,- (trīs simti astoņdesmit lati,00 santīmi) mēnesī.
2.Līdzekļus piešķirt apstiprinātās budžeta tāmes ietvaros, veicot grozījumus budžetā.”
Sagatavoja: I.Daņiļeviča
Izsūtīt: īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai, finanšu un ekonomikas
nodaļai
16.§
Par līdzekļu piešķiršanu novada skolēnu dalībai jauniešu starptautiskā festivālā Polijā
pilsētā Karlino
_____________________________________________________________

E.Meľķis, J.Subatiľš
Jēkabpils novada pašvaldībā 15.07.2010. saľemts Ābeļu pamatskolas direktora Jura
Gaigala iesniegums ar lūgumu izskatīt līdzekļu piešķiršanas iespēju novada skolēnu dalībai
jauniešu starptautiskā festivālā Polijā pilsētā Karlino: mikroautobusa izmantošanai (degviela,
šofera atalgojums) aptuveni Ls 250,00, nakšľošanai pa ceļam Ls 150,00.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu un
27.punktu un 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei un Dignājas pagasta pārvaldei proporcionāli segt
izmaksas novada skolēnu dalībai jauniešu starptautiskajā festivālā Polijā pilsētā Karlino no
pagastu pārvaldes budžeta līdzekļiem un iekļaut tos budžeta grozījumos.
Sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Izsūtīt finanšu un ekonomikas nodaļai
17.§
Par pilnvarojumu līguma parakstīšanai
_____________________________________________________________

E.Meľķis, J.Subatiľš
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Valsts reģionālās attīstības aģentūra informējusi, ka sadarbības līgumi ar pašvaldībām par
2.lotes autobusu iegādi Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros tiks noslēgti līdz
jūlija beigām, kā arī par to, ka līgums par papildu aprīkojuma piegādi plānots noslēgt pirms
autobusa piegādes. Vispirms papildu aprīkojuma līgumi tiks noslēgti ar novadiem, kuriem būs
2.lotes autobusi.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un
15.07.2010. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt līgumus par autobusa iegādi, papildaprīkojuma
iegādi un apkopi garantijas periodā.
2. Iegādāto autobusu nodot Zasas pagasta pārvaldei skolēnu pārvadājumiem.
3. Uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai iekļaut budžeta grozījumos līgumā paredzētās
summas.
Sagatavoja I.Tumanova
Izsūtīt finanšu un ekonomikas nodaļai

18.§
Par grozījumiem politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā apstiprināšanu
________________________________________
I.Blumberga, J.Subatiľš

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 27.punktu un
15.07.2010. Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 22.04.2010. sēdes lēmumā 5.,25.§ „Par politiski
represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”, izsakot nolikuma 2.7. punktu sekojošā
redakcijā:

„2.7. Komisijas organizatorisko, tehnisko un juridisko apkalpošanu nodrošina Lietvedības
nodaļa.”
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Sagatavoja: Lietvedības nodaļa
Izsūtīt: komisijas locekļiem
19.§
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43. panta trešo daļu un 15.07.2010. Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas, Finanšu komitejas ierosinājumiem un 19.07.2010. pagastu pārvalžu vadītāju un
sekretāru sanāksmē izteiktajiem ierosinājumiem,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas
noteikumi” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi Nr.17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” stājas
spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un
Darbi”.
Sagatavoja: Rasma Mazulāne
Izsūtīt: pagastu pārvaldēm
PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 22.07.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr.9,19.§)
Saistošie noteikumi Nr. 17
Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43. panta trešo daļu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.
Saistošie noteikumi „Jēkabpils novada Kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”, turpmāk
tekstā – Noteikumi, regulē kapsētu izveidošanas un uzturēšanas kārtību Jēkabpils novadā.
1.2. Noteikumos lietotie termini:
1.2.1. Kapsēta – īpaša teritorija, kas, kas plānota vai tiek izmantota mirušo apbedīšanai un ar to
saistītiem pasākumiem, tā var ietvert arī ēkas un citas būves;
1.2.2. Atvērta kapsēta -kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
1.2.3. Daļēji slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;
1.2.4. Slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
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1.2.5. Kapavieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un
šīs teritorijas labiekārtošanai, kopiľas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai,
soliľa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;
1.2.6. Ģimenes kapa vieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kurā blakus izmantotai
kapa vietai atrodas rezervētas kapa vietas apbedītā tuviniekiem;
1.2.7. Kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas
(ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai;
1.2.8. Kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona, kura veic kapsētu apsaimniekošanu, pilda
kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus, nodrošina šo noteikumu ievērošanu;
1.2.9. Kapliča - ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas
rīkošanas;
1.2.10. Apbedīto reģistrs- kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo
reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu shēmas, kartotēkas, par kuru atbild kapsētas
apsaimniekotājs;
1.2.11. Neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta kopš apbedīšanas brīža vai, kas
netiek kopta vismaz piecus gadus pēc kārtas;
1.2.12. Kapu apsaimniekošanas speciālists /Kapsētas pārzinis – persona, kura vada kapu
saimniecības darbību, pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus, nodrošina
šo noteikumu ievērošanu pamatojoties uz amata aprakstu, rīkojumu vai noslēgto vienošanās.
1.2.13. Virsapbedijuma kapavieta – apbedījums, kas noteiktajā kārtībā tiek veiks uz jau esoša
apbedījuma.
1.2.14. Apbedījuma vieta – viena mirušā apbedīšanai nepieciešamā teritorija kapavietā
1.3. Jēkabpils novada teritorijā atrodas 34 kapsētas:
1.3.1. Jēkabpils novada domes īpašumā esošas:
1.3.1.1. Atvērtās kapsētas:
1) Leimaņu kapi – Leimaľu pagastā;
2) Zasas kapi – Zasas pagastā;
3) Staģu kapi – Zasas pagastā;
4) Nagļu kapi- Ābeļu pagastā;
5) Ābeļu kapi- Ābeļu pagastā;
6) Piļķu kapi- Ābeļu pagastā;
7) Dūņenieku kapi- Ābeļu pagastā;
8) Ērgļu kapi- Kalna pagastā;
9) Ūdenānu kapi- Kalna pagastā;
10) Vagulānu kapi- Kalna pagastā;
11) Ķiocu kapi- Kalna pagastā;
12) Minsteru kapi- Kalna pagastā;
13) Daugavas kapi- Dunavas pagastā;
14) Dunavas kapi- Dunavas pagastā;
15) Skudru kapi- Dunavas pagastā;
16) Vuškānu kapi- Dunavas pagastā;
17) Līču kapi- Dunavas pagastā;
18) Kriškinānu kapi- Dunavas pagastā;
19) Celminieku kapi- Dunavas pagastā;
20) Slīterānu kapi- Dignājas pagastā;
21) Meņķa kapi- Dignājas pagastā;
22) Dignājas kapi- Dignājas pagastā;
23) Rubeņu kapi- Rubenes pagastā;
24) Izabelinas kapi- Rubenes pagastā;
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25) Muktānu kapi- Rubenes pagastā;
26) Ezerpurva kapi- Rubenes pagastā;
27) Červonkas kapi- Rubenes pagastā;
28) Bērza kapi- Rubenes pagastā;
29) Ļūcānu kapi- Rubenes pagastā;
1.3.1.2. Slēgtās kapsētas:
1) Dunavas jaunie kapi- Dunavas pagastā;
2) Dzeguţu kapi- Dunavas pagastā;
3) Dronku kapi- Rubenes pagastā;
4) Rubiķu kapi- Rubenes pagastā;
1.3.2. Privātpersonas īpašumā un valdījumā esošas:
1.3.2.1. Daļēji slēgtās kapsētas:
1) Miglānu kapi- Dunavas pagastā- īpašnieks Silvija Zadināne
1.4. Saskaľā ar Jēkabpils novada domes lēmumu kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta pašvaldības
īpašumā esoša zemes dabas pamatnes teritorija, reģistrējot zemesgrāmatā zemes gabala
izmantošanas veidu. Citu juridisku vai fizisku personu īpašumā esošās zemes, pēc viľu
ierosinājuma, var tikt izmantotas kapsētas ierīkošanai, ja ir pieľemts Jēkabpils novada Domes
lēmums par kapsētas ierīkošanu, šajās zemēs un ir saskaľots ar visām nepieciešamajām
institūcijām.
1.5. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu Zemesgrāmatā un kapsētu
apsaimniekošanu.
1.6. Jēkabpils novada pašvaldības kapsētas vai to daļu, pēc atsevišķu reliģisko organizāciju,
konfesiju vai citu juridisko un fizisko personu pieprasījuma, vienojoties ar Jēkabpils novada
pašvaldību par kapsētas nodošanas kārtību, var nodot šo organizāciju apsaimniekošanā. Pirms
tam jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas
grāmatas un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaľā ar aktu. Pārľēmējs
samaksā visus izdevumus, kas saistīti ar kapsētas vai tās daļas nodošanu.
1.7. Kapsētu īpašnieks uzdod kapsētu apsaimniekotājam veikt Jēkabpils novada kapsētu teritorijā
esošo atsevišķo kapavietu, pasaules karos, Latvijas atbrīvošanas cīľās kritušo Latvijas karavīru,
nacionālo partizānu, citu valstu karavīru brāļu kapu un kara upuru kapu apsaimniekošanu.
1.8. Kapsētas statusu nosaka vai maina Jēkabpils novada dome, saskaľojot ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju.
1.9. Aprēķinot kapsētu platību perspektīvā, jārēķinās ar 1,2 m2 uz vienu administratīvās
teritorijas iedzīvotāju.
1.10. Jēkabpils novadā kapu apsaimniekošana ir teritoriālās pārvaldes (pagasta) pienākums.
1.11. Kapu apsaimniekotājs savu darbību kapu saimniecības jomā veic saskaľā ar šiem
noteikumiem, ievērojot Jēkabpils novada domes lēmumus.
1.12. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pārtraukta. Ne vēlāk
kā gadu pirms kapsētas slēgšanas, Jēkabpils novada domei jāsniedz oficiāla informācija presē.
1.13. Kapsētu vai tās daļu var likvidēt ar Jēkabpils novada domes lēmumu tikai pēc 25 gadiem
no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā vai tās daļā.
1.14. Kapsētās sniegto maksas pakalpojumu apmēru apstiprina tās īpašnieks.
2. KAPSĒTU DARBA REŢĪMS
2.1. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem bez ierobežojumiem.
2.2. Apbedīšanas pieteikumu noformēšana (Pielikums Nr.1) notiek teritoriālajās pārvaldēs un
novada administratīvajā centrā.
2.3. Apbedīšana notiek katru dienu, saskaľojot ar kapu apsaimniekotāju apbedīšanas laiku.
2.4. Kapsētās tiek noteiktas šādas mirušo atceres dienas – Kapu svētki, Svecīšu vakars, Mirušo
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piemiľas diena.
2.5. Mirušo piemiľas dienā un citās oficiālās mirušo atceres dienās kapsētas darba režīmu nosaka
kapsētu apsaimniekotājs
3. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
3.1. Jēkabpils novada kapsētas apmeklētājiem, kapavietas uzturētājiem u.c. personām, kuras
atrodas kapu teritorijā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas
īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziľa norādījumi.
3.2. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
3.2.1. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.;
3.2.2. braukt ar automašīnām, izľemot gadījumus, kad ir saľemta kapsētas apsaimniekotāja vai
pārziľa atļauja;
3.2.3. atskaľot un spēlēt mūziku, skaļi klaigāt;
3.2.4. sēdēt un kāpt uz kapa vietām.
3.2.5. ievest dzīvniekus;
3.2.6. piegružot kapsētas teritoriju un izmest atkritumus, nenorādītās vietās;
3.2.7. ľemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
3.2.8. traucēt kapsētas apmeklētājus un apbedīšanas ceremoniju norisi;
3.2.9. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt kapu saimniecības ēkas (būves), kapliču, solus un citu
kapsētas aprīkojumu, ūdens ľemšanas vietas, visa veida stādījumus;
3.2.10. aizliegts patvaļīgi mainīt kapu ierādītās kapavietas teritorijas robežas;
3.2.11. sniegt apbedīšanas, labiekārtošanas pakalpojumus bez saskaľošanas ar kapsētas
apsaimniekotāju par darbu veikšanu;
3.2.12. veikt cita veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības.
3.3. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko fiziskās
personām var piemērot naudas sodu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem), juridiskās personām – līdz
Ls 100,- (viens simts latiem).
4. KAPSĒTU ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Zemes īpašnieks atbild par kapsētu teritorijas reģistrēšanu Zemesgrāmatā un kapsētu
apsaimniekošanu.
4.2. Kapsētas īpašniekam ir pienākums:
4.2.1. veikt un finansēt kapsētu ēku un teritorijas labiekārtošanu;
4.2.2. nodrošināt kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši kultūrvēsturiskajām
tradīcijām un apstiprinātiem projektiem;
4.2.3. kontrolēt sanitāro normu un noteikumu ievērošanu;
4.2.4. pēc nepieciešamības veikt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaľā ar
apstiprinātiem projektiem;
4.2.5. kapliču, saimniecības telpu, koplietošanas laukumu, sētu un solu izbūvi un remontu,
ūdens ľemšanas vietu izveidošanu, atjaunošanu.
4.3. Kapsētas īpašniekam ir tiesības veikt kapsētu topogrāfisko un kapavietu vēsturisko
inventarizāciju.
5. KAPSĒTU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI
5.1. Kapsētu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
5.1.1. kapsētu kapliču, saimniecības telpu, iekšējo ceļu un celiľu, koplietošanas laukumu, sētu un
solu, uzturēšana un ārpus kapavietām esošo apstādījumu, zālienu un koku kopšanu, teritoriju
labiekārtošana, atkritumu izvešana, ūdens ľemamo vietu uzturēšana;
5.1.2. kapsētu paplašināšana un jaunu kapsētu ierīkošana saskaľā ar apstiprinātiem projektiem un
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pašvaldības iedalīto finansējumu;
5.1.3. kapsētu arhitektūras un ainavu veidošana atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām
tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem un piešķirto finansējumu;
5.1.4. kapsētu sektoru un rindu plānošana, nospraušana un ierādīšana dabā. Ierādot kapavietas
jāievēro, ka celiľu platums starp kapu vietām jābūt līdz 2 m, galveno kapsētas ceļu platumam
jābūt līdz 3 m. Izbūvējot celiľus kapsētas iekšienē, kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs izdot
rīkojumu par to, ka kapavietas uzturētājam jāatbrīvo, sakarā ar agrāk labiekārtoto kapavietu,
aizľemtie ceļi;
5.1.5. kapa rakšanas uzraudzības veikšana;
5.1.6. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīza uzskaite, kā arī šīs informācijas pieejamības
nodrošināšana. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo
reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu kartotēka/plānu, kur jāizdara ieraksts par katru kapsētā
notikušu apbedīšanu;
5.1.7. sanitāro normu un noteikumu ievērošanas nodrošināšana;
5.1.8. kapsētas pārziľa vai kapsētas apsaimniekošanas speciālista nozīmēšana, viľa tiesību un
pienākumu noteikšana.
6. KAPLIČU IZMANTOŠANA
6.1. Kapsētas apsaimniekotājs nodod lietošanā bēru rīkotājiem kapliču/ kapličas atvadu zāli
mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim un sēru pasākumiem atbilstoši kapsētas īpašnieka
apstiprinātajām kapsētas sniegto pakalpojumu maksām. Mirušā novietošanai kapličā iesniedzama
miršanas apliecības kopija vai Dzimtsarakstu nodaļas izdota izziľa.
6.2. Kapličas drīkst apmeklēt tikai kopā ar kapu apsaimniekotāja pārstāvi vai lietotāja pārstāvi
darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
6.3. Atvadu ceremonijas ilgums kapu kapličā nedrīkst pārsniegt 2 stundas.
7. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Kapavieta tiek piešķirta pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu, iesnieguma pamata
un dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziľu.
7.2. Kapu apsaimniekotāja pārstāvis ierāda kapavietu un saskaľo iespējamo apbedīšanas laiku.
7.3. Par gaidāmo apbedīšanu kapu apsaimniekotājs jāinformē ne vēlāk kā 48 stundas pirms
apbedīšanas. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam ne vēlāk kā vienu stundu pirms apbedīšanas
ceremonijas sākuma.
7.4. Mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā garumam ir jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m,
dziļumam līdz zārka vākam – 1,5 m (izľēmumi pieļaujami tikai ar kapsētas apsaimniekotāja
piekrišanu). Apbedot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izľemot kapa dziļumu. Urna ar
mirušā pelniem jāierok 1 metra dziļumā.
7.5. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.
7.6. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā
ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot
kopēju piemiľas zīmi .
7.7. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlētas fiziskas vai
juridiskas personas.
7.8. Apbedīšanas (izvadīšanas) laikā tiek ievērota ceremoniālā kārtība, ievērojot reliģisko
konfesiju tradīcijas, kā arī mirušo tuvinieku vēlmes.
7.9. Apbedīšanu izdara ne agrāk kā 24 stundas pēc nāves iestāšanās brīža. Ja ir veikta mirušā
ķermeľa pataloganatomiskā izmeklēšana vai tiesu medicīniskā izmeklēšana, šo termiľu var
saīsināt.
7.10. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai
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urnā. Mirušā cilvēka apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un
reliģiskās tradīcijas.
7.11. Mirušā mirstīgo atlieku pārvešanu apbedīšanai citā vietā var atļaut Jēkabpils novada domes
priekšsēdētājs pamatojoties uz apbedījuma pārvietošanas pamatojuma izvērtējumu izľēmuma
gadījumos, ievērojot attiecīgos sanitāros noteikumus un novada pārvaldes, policijas un sanitārās
iestādes pārstāvim klātesot. Apbedīšanas reģistrācijas grāmatā izdara attiecīgu ierakstu.
7.12. Mirstīgo atlieku ekshumāciju pēc izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma izdara Latvijas
kriminālprocesa noteiktajā kārtībā, par to izdara ierakstu apbedīšanas reģistrā. Ar infekcijas
slimību miruša cilvēka ķermeľa pārvadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas kārtība noteikta LR
normatīvajos aktos.
7.13. Kapsētā var tikt veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai.
7.14. Ja ir pagājuši 20 gadi kopš pēdējās apbedīšanas, kapu vietas īpašnieks var no jauna
apglabāt savu tuvinieku agrāk ierādītajā kapavietā (veikt virsapbedījumu). Izdarot
virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.
7.15. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta
Kapavietas zārkiem
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga
Četrvietīga
Kapavietas urnām
Vienvietīga
Divvietīga
Trīsvietīga

Platums

Garums, m

Laukums, m

1.75
2,5
4.0
5

3.0
3.0
3.0
3

5.25
7,5
12
15

0.75
1.5
2.17

3.0
3.0
3.0

2.25
4.5
6.5

8. KAPAVIETU KOPŠANA
8.1. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu
un to pastāvīgi kopt.
8.2. Kapavietas uzturētājs var kopt vai labiekārtot kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu par
kapavietas apsaimniekošanu ar juridisku vai fizisku personu, kura savu darbību ir saskaľojusi ar
kapsētas apsaimniekotāju.
8.3. Kapavietu uzturētājam aizliegts:
8.3.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;
8.3.2. stādīt kapa vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru
garums pēc izaugšanas pārsniedz 3 m;
8.3.3. kapu vietās stādīt augstus un kuplus krūmājus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu
kopšanu. Krūmaugi, kas tiek audzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt augstāki
par 0,7m, tos nedrīkst stādīt ārpus iezīmētās kapu vietas teritorijas un to zari nedrīkst sniegties
pāri kapavietas robežām.
8.3.4. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru augstums pārsniedz 20 cm;
8.3.5. bez kapsētas īpašnieka atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm;
8.3.6. bez saskaľošanas ar kapu apsaimniekotāju patvaļīgi pārvietot grunti kapsētā, mainīt kapa
vietas atrašanās reljefu.
8.3.7.kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiľus starp kapavietu rindām;
8.3.8. mest atkritumus (sveču traukus, vāzes, stikla traukus, plastmasas pudeles u.c.), veidot
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atkritumu kaudzes kapsētā citās vietās /nenorādītās vietās/. Visi būvatkritumi jāizved no kapu
teritorijas.
8.4. Virs katras kapa vietas jābūt zemes uzbērumam līdz 0,2 m augstumam, vai arī kapu plāksnei,
vai apmalēm;
8.5. Atkritumi pēc kapu kopšanas jānogādā kapu apsaimniekotāja norādītajās atkritumu
izbēršanas vietās. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā citās vietās /nenorādītās vietās/.
9. NEUZRAUDZĪTO KAPAVIETU APSAIMNIEKOŠANAS TIESĪBAS
9.1. Lai noteiktu neuzraudzītu kapavietu, periodiski pēc nepieciešamības tiek veikta kapsētas
apsekošana un sastādīts kapsētas īpašnieka un apsaimniekotāja izveidotas komisijas akts par
kārtējā gadā neapkoptajām apbedījuma vietām.
9.2. Kapavietas uzturētājs, ja tas iespējams, tiek rakstiski brīdināts par iespējamo neuzraudzītās
kapavietas sakopšanu.
9.3. Virsapbedījumus kapavietās vai neuzraudzīto kapavietu nolīdzināšanu var izdarīt 20 gadus
pēc pēdējā apbedījuma.
10. AMATNIEKU UN KAPAVIETU KOPĒJU PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
10.1. Jebkādu profesionālu darbību un amatnieka pakalpojumu sniegšanu, drīkst veikt tikai ar
kapsētu apsaimniekotāju atļauju.
10.2. Personām, kas kapsētās sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai
netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba vietas jāsakārto,
atkritumi jānokopj atbilstoši šo noteikumu prasībām un nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu
paliekas obligāti jāizved no kapsētas.
10.3. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, amatnieki un kapavietu kopēji drīkst izmantot
tikai tos celiľus, kas atbilst transporta līdzekļu izmēriem saskaľojot darbus ar kapu
apsaimniekotāja pārstāvi.
10.4. Kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību saskaľojušas ar kapu
apsaimniekotāja pārstāvi, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētās pēc
kapavietas uzturētāja pasūtījuma.
10.5. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko var
piemērot naudas sodu no Ls 5,- (pieci) līdz Ls 50,- (piecdesmit lati).
11. ATBILDĪBA UN ADMINISTRATĪVĀ SODA PIEMĒROŠANA
11.1. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ľemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi
11.2. Par kapu apgānīšanu tiek piemērota kriminālatbildība.
11.3. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šo Noteikumu un citu
reglamentējošu Jēkabpils novada domes lēmumu prasības, kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības
turpmāk aizliegt šīm personām sniegt pakalpojumus kapsētās.
11.4. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus par to pārkāpšanu ir
tiesīgi Jēkabpils novada pārvalžu vadītāji.
11.5. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums
“Par policiju”.
11.6. Soda naudu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīga piemērot Jēkabpils novada
pašvaldības administratīvā komisija.
11.7. Iekasētā administratīvā soda nauda tiek paredzēta kapsētu uzturēšanai un labiekārtošanai.
11.8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo Noteikumu pārkāpējus no Noteikumu pildīšanas
un ievērošanas, kā arī ar savu darbību vai bezdarbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaľā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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12. KAPSĒTU IZVEIDOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
FINANSĒŠANAS AVOTI
12.1. Kapsētas izveidošanas un apsaimniekošanas finansēšanas avoti ir līdzekļi, kurus kapu
apsaimniekotājs iegūst no pakalpojumu sniegšanas kapos, ziedojumiem un Jēkabpils novada
piešķirtais finansējums.
12.2. Kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs vākt ziedojumus kapu labiekārtošanai, kapličas un citu
kapos esošo būvju un ietaišu atjaunošanai, izbūvēšanai un uzturēšanai.
12.3. Izdevumus Jēkabpils novada kapsētu uzturēšanai (apsaimniekošanai) sedz no Jēkabpils
novada budžeta līdzekļiem.
Priekšsēdētājs

E.Meľķis
Pielikums Nr.1
Jēkabpils novada ________________ pārvaldei
____________________________________________
/Vārds, uzvārds/
Pers.kods____________ ___________
Adrese _____________________________
________________________
Tālrunis _________________

iesniegums
Lūdzu atļaut apglabāt __________________________________________________
/Vārds, uzvārds/
pilni gadi _______, personas kods ______________ ______________
Jēkabpils novada ________________ pagasta _______________________kapos
_____________________________________________ kapa vietā.
Iepriekšējie apbedījumi _________________________________________________
____________________________________________________________________
Apliecinu, ka radiniekiem par apbedījumu pretenziju nebūs.
Apbedīšana 20__.gada ______ . _____________________ plkst. ________
Apbedīšanu veic___________________________________________________
20__.gada ______ . _____________
Paraksts: __________________
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Priekšsēdētājs

E.Meľķis

20.§
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par teritorijas apsaimniekošanu un
namīpašumu sanitāro kopšanu” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 16.punktu, 43.
panta pirmās daļas 6., 9. punktu un 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Finanšu
komitejas ierosinājumiem un 19.07.2010. pagastu pārvalžu vadītāju un sekretāru sanāksmē
izteiktajiem ierosinājumiem,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 18 „Par teritorijas apsaimniekošanu un namīpašumu
sanitāro kopšanu” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi Nr. 18 „Par teritorijas apsaimniekošanu un namīpašumu sanitāro
kopšanu” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
Sagatavoja: Rasma Mazulāne
Izsūtīt: pagastu pārvaldēm
PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 22.07.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr.9,20.§)
Saistošie noteikumi Nr. 18
Par teritorijas apsaimniekošanu un namīpašumu sanitāro kopšanu
Izdoti saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām"
21. panta 16. punktu, 43. panta pirmās
daļas 6., 9. punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Jēkabpils novada teritorijas apsaimniekošanas un namīpašumu sanitārās kopšanas noteikumi
(turpmāk tekstā – noteikumi) tiek ieviesti, lai uzturētu tīrību un kārtību Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā, kā arī lai aizsargātu ielas, ceļus, būves, labiekārtotās teritorijas,
apstādījumus un inženierkomunikācijas.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām īpašumā, lietošanā,
valdījumā, nomā vai apsaimniekošanā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir
namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves un zemes gabali.
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2. Noteikumos lietoti šādi termini.
2.1. Aizsargjoslas – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida dabiskos un
mākslīgos objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai
pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
2.2. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests
atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām (Ministru kabineta
2004. gada 30. novembra noteikumi Nr. 985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”).
2.3. Atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai
kura veic atkritumu sajaukšanu, vai citas darbības kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un
īpašības.
2.4. Atkritumu tvertne – tvertne (konteiners), kura paredzēta atkritumu savākšanai.
2.5. Šķidrie sadzīves atkritumi – ir atkritumi, kuros šķidrā daļa vai ūdens sastāvs ir lielāks par 70
procentiem no kopējā atkritumu tilpuma, tie ir atkritumi no samazgu bedrēm, tualetēm, šķidro
atkritumu tvertnēm, kurus utilizē pilsētas asenizācijas stacijās, un kuri obligāti tiek novadīti uz
pilsētas centrālajām notekūdeľu attīrīšanas iekārtām.
2.6. Izgāztuve – atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst sadzīves atkritumu poligona
prasībām. Nelikumīga izgāztuve – atkritumu apglabāšanas vieta, kura ierīkota neatļautā vietā un
kura izveidota, neievērojot vides aizsardzības normatīvus.
2.7. Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas ir kaitīgi cilvēka veselībai
vai var izraisīt cilvēku nelaimes (nāves) gadījumus, vai radīt lielus materiālus zaudējumus.
2.8. Avārijas koks - koks ar vizuāli redzamiem bojājumiem, kurš rada bīstamu situāciju, tam ir
pacēlusies sakľu sistēma, sasvēries vai ieplaisājis koka stumbrs, koks ir sašķēlies vai nolūzuši tā
galvenie zari vai galotne u.c.
2.9. Tiesiskais valdītājs – persona, kurai pār nekustamo īpašumu ir faktiska vara.
2.10. Zemesgabals – juridiski noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam.
2.11. Būve – arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, pazemes vai zemūdens
stacionārs darinājums ar attiecīgajām tehniskajām iekārtām atkarībā no paredzētās funkcijas.
2.12. Namīpašums – uz zemesgabala uzceltas ēkas un/vai ēku grupas.
2.13. Ēka – atsevišķs arhitektonisks, konstruktīvs vai tehnisks virszemes, daļēji arī pazemes
darinājums.
2.14. Garāža – ēka vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai transporta līdzekļu
novietošanai.
2.15. Piegulošā teritorija – teritorija, kas atrodas blakus noteiktam zemes apsaimniekotājam
īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošā zemes gabala robežām
Gadījumā, ja zemes gabals atrodas pie upes, grāvja- ietverot upes, grāvja zonu zemes gabala
garumā.
2.16.Pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums.
2.17. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas dabas pamatnes teritorijas, kur
neiegūst produkciju, bet kas ietver parkus, dārzus, meža parkus, skvērus, kapsētas, ielu
stādījumus un ir brīvi pieejamas sabiedrībai.
2.18. Dārzs- teritorija ar apstādījumiem, kurā ietilpst arī arhitektūras mazās formas.
2.19. Sabiedriskie apstādījumi – visai sabiedrībai brīvi pieejamas apstādījumu platības uz novada
pašvaldības, valsts vai privātā īpašumā esošās zemes.
2.20. Zālājs – ar zālaugiem aizľemta platība, zālaugu kopums kādā platībā, arī īpaši ierīkots, ar
zālaugiem apsēts zemes gabals.
2.21. Parks – dabiskas un/vai cilvēku veidotas teritorijas, kuras veido dabas elementu, ēku un
citu būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir liela estētiska, sanitāri higiēniska
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un rekreācijas nozīme un kuru uzturēšanai nepieciešams augsts labiekārtojuma līmenis, mākslīga
audžu kopšana un atjaunošana.
2.22. Skvērs - neliels laukums ar apstādījumiem, kuru parasti ierīko pie sabiedriskām ēkām un
dzīvojamos kvartālos.
2.23. Brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu kustībai.
2.24. Iebrauktuve (nobrauktuve) – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts
transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošai teritorijai.
2.25. Piebrauktuve – jebkādas izbūves teritorijas daļa piekļūšanai pie zemesgabala vai
atsevišķiem objektiem.
2.26. Ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem.
2.27. Lietus notekūdeľi –ūdeľi, kas veidojas no atmosfēras nokrišľiem, tiem notekot no ēku
jumtiem, ielām un citām teritorijām ar pilnīgu vai daļēju virsmas segumu.
2.28. Lietusūdens kanalizācija – patstāvīga sistēma lietus ūdeľu savākšanai un novadīšanai.
2.29. Ūdenstilpe – dabiski izveidojies vai mākslīgi izveidots, ar ūdeni pildīts reljefa
pazeminājums (ūdenskrātuve, upe, ezers, dīķis, kanāls) ūdens kopums šādā reljefa
pazeminājumā.
2.30. Peldvieta – peldēšanai paredzēta labiekārtota vieta vai arī jebkura vieta jūras piekrastē un
pie iekšzemes ūdeľiem, kur peldēšanās ir droša un nav aizliegta, un kuru iedzīvotāji izmanto
atpūtai.
2.31. Peldsezona – peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka atbilstoši laika apstākļi un kurā ir
sagaidāms liels peldētāju skaits. Latvijā peldsezona ir no 1. maija līdz 30. septembrim.
2.32. Pludmale – ezera vai upes krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā
sauszemes veģetācija.
2.33. Smaka – ožas orgānu organoleptiskas uztveres īpašība, kas parādās, ostot dažas noteiktas
gaistošas vielas.
2.34. Nakts laiks – šo noteikumu izpratnē ir laika posms no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00.
2.35. Pasūtītājs – šo noteikumu izpratnē ir īpašuma īpašnieks, īpašnieka pilnvarota persona,
nomnieks.
2.36. Izpildītājs – par visu veidu darbu izpildi atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona.
lietotājs vai to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, uzľēmējs veic
darbus.
3. Namīpašumi
3.1. Ja zemei un uz tās esošajām ēkām vai būvēm ir dažādi/vairāki īpašnieki, tiesiskie valdītāji,
tad par noteikumu ievērošanu īpašnieki atbild saskaľā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Ja
līgumiskās attiecības nepastāv, tad atbildīgais ir ēkas vai būves īpašnieks.
3.2. Visas ēkas, namīpašumus un telpas Jēkabpils novadā ir jāizmanto tādam mērķim, kāds tas
paredzēts Jēkabpils novada teritorijas plānojuma noteikumos, pašvaldības lēmumos, nomas
līgumos un/vai ēku projektos.
3.3. Katram zemes gabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules
un renes. Novada teritorijā sabiedrisko ēku fasādes krāsošana var tikt veikta saskaľā ar
būvvaldes būvprojektā akceptētu krāsojumu.
3.4. Valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām, fiziskām, kā arī pilnvarotām personām, kuru
īpašumā vai valdījumā Jēkabpils novadā ir ēkas, ēku daļas vai dzīvokļi, ir atbildīgas par to
uzturēšanu tehniski un estētiski labā stāvoklī, jāveic dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku
tehniskā uzturēšana, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
3.5. Ēku iekšējo kopējo lietošanas platību (kāpľu telpas, koridori, kāpnes u.c.) uzkopšanu veic
māju iedzīvotāji vai īpašnieki saskaľā ar kārtību, ko nosaka apsaimniekotājs, dzīvokļu īpašnieku
sabiedrība vai īpašnieks.
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3.6. Ēku numerācija un zemesgabalu adresācija tiek veikta saskaľā ar Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumu, ko apstiprina ar Jēkabpils novada domes lēmumu.
3.7. Ja ēka ir kultūras piemineklis, uz ēkas uzstādāma kultūras pieminekļa zīme, ko izsniedz
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.
3.8. Kārtību, kādā lietojamas dzīvojamās telpas, nosaka Latvijas Republikas likums „Par
dzīvojamo telpu īri”, likums „Par dzīvokļa īpašumu”, „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”
un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī īres līgums. Īrniekiem jānodrošina dzīvojamo
telpu saglabāšana, jāsaudzē sanitārtehniskās un citas iekārtas, nepieļaujot to bojāšanu. Par
dzīvokļos esošo iekšējo komunikāciju stāvokli ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki, tiesiskie valdītāji
vai īrnieki.
3.9. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās aizliegts:
3.9.1. novietot uz balkona vai lodžijas atklātās daļas, kā arī koplietošanas telpās, pagrabos
un kāpľu telpās mājsaimniecības priekšmetus, ar dažādiem priekšmetiem aizšķērsot
rezerves izejas durvis;
3.9.2. smēķēt kāpľu telpās un citās koplietošanas telpās, kā arī piegružot koplietošanas
telpas ar atkritumiem (izsmēķiem, sērkociľiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml., kā
arī mēbelēm, sadzīves tehniku, taru, celtniecības materiāliem, pārtikas un citiem
atkritumiem);
3.9.3. radīt antisanitārus apstākļus dzīvokļos un koplietošanas telpās;
3.9.4. glabāt dzīvojamās telpās, uz balkoniem, lodžijām, pagrabos, bēniľos, koplietošanas
telpās ugunsnedrošus, kaitīgus vai bīstamus cilvēka dzīvei un veselībai, kā arī
sprādzienbīstamus priekšmetus un vielas;
3.9.5. pārkāpt elektroenerģijas lietošanas noteikumus un ugunsdrošības noteikumus, kā
arī patvaļīgi regulēt centralizētās siltumapgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmu;
3.9.6. patvaļīgi pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, siltumapgādes, gāzes
apgādes un elektroapgādes sistēmām;
3.9.7. patvaļīgi palielināt sildelementu skaitu, pieslēdzoties centrālās apkures tīkliem;
3.9.8. bojāt, lauzt, aprakstīt ēku fasādes, jumtus, kāpnes un citus elementus;
3.9.9. pārbūvēt balkonus vai lodžijas, mainīt logu formu un dizainu bez saskaľošanas ar
Jēkabpils novada domes Būvvaldi;
3.9.10. izmantot dzīvojamo telpu tai neparedzētiem mērķiem.
3.10. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās ir pienākums ielaist mājā vai dzīvoklī
apsaimniekošanas, ekspluatācijas un komunālo dienestu pārstāvjus, kas uzrāda attiecīgās iestādes
vai uzľēmuma dienesta apliecību un veic attiecīgo sistēmu pārbaudi vai novērš avāriju.
3.11. Fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums (valdījums), neatkarīgi no to statusa un
īpašuma formas, atrodas Jēkabpils novada teritorijā, ir pienākums uzturēt to īpašumā, valdījumā
vai lietošanā esošos objektus un teritorijas higiēnas prasībām atbilstošā stāvoklī, nodrošinot
kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu.
3.12. Aizliegts turēt mājputnus un mājlopus dzīvokļos, daudzdzīvokļu māju pagalmos, bēniľos,
koplietošanas telpās vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās.
3.13. Ja ēka ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai ir tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, vai ēka
ar savu izskatu bojā ainavu, īpašniekam (valdītājam) tā jāsaved kārtībā, jāatjauno vai jānojauc,
atbilstoši Civillikuma 1084. panta noteikumiem. Būves nojaukšana veicama, saskaľojot to ar
Jēkabpils novada domes Būvvaldi.
3.14. Neapdzīvojamajās un neapdzīvotajās, kā arī saimnieciskajai darbībai neizmantotajās ēkās
šo ēku (būvju, telpu) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem:
3.14.1. jānoslēdz ieejas un pagrabu durvis;
3.14.2. logi jāaizver vai jāaiznaglo;
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3.14.3. teritorijā esošie bīstamie objekti jāiežogo, lai novērstu nepiederošu personu
iekļūšanu un uzturēšanos tajās;
3.14.4. nedrīkst pieļaut atkritumu uzkrāšanos;
3.14.5. jānodrošina ēkas atbilstība ugunsdrošības noteikumiem;
3.14.6. piegulošo teritoriju uzturēšana jānodrošina atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām.
4. Zemesgabali un tiem piegulošās teritorijas
4.1. Zemes gabalus (t.sk. pagalmus) un tiem piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
regulāri jāuztur kārtībā tā, lai tas nebojātu lauku teritorijas ainavu.
4.2. Namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem,
pārvaldniekiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām jānodrošina
īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un tai piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
sakopšana.
4.3. Ciematu teritorijas uzkopšana ziemā un vasarā jāveic diennakts laikā, sakopjot arī gājēju
ietves. Ziemā, sniega krišanas laikā, ietves un pagalmus jātīra periodiski dienas laikā.
4.4. Ciematu teritorijās rudenī, pēc lapu nokrišanas, jāveic lapu savākšana.
4.5. Ziemas periodā:
4.5.1. sniega tīrīšanas mehānismiem novada ciematos jāstrādā tādā režīmā, lai neizmestu
sniegu uz trotuāra;
4.5.2. katru dienu no ietvēm un gājēju celiľiem jānotīra sniegs un atkritumi, slidenā laikā
ietves un gājēju celiľi jākaisa ar smiltīm.
Aizliegts kaisīt gājēju celiľus un trotuāra virsmas ar izdedžiem, pelniem, ar netīrām un
akmeľus saturošām smiltīm, būvniecības atkritumiem;
4.5.3. iekšējos kvartālu ceļos (uz ietvēm un pagalmos) jānodrošina gājēju un transporta
normāla kustība;
4.5.4. ietves, sabiedriskā transporta pieturvietas, gājēju celiľi pagalmos ar asfalta,
bruģakmens vai plātľu segumu jātīra līdz segumam. Veicot tīrīšanu nepieļaut seguma
bojāšanu;
4.5.5. nepieļaut, ka pie ēku jumtiem sakrājas lāstekas, kas apdraud cilvēku dzīvību vai
veselību;
Šādos gadījumos nekavējoties jānorobežo bīstamā teritorija un lāstekas, ledus no jumtiem
jānovāc. Bīstamās vietas, kur iespējama sniega, ledus krišana no jumtiem, dzegām u.c.,
nekavējoties jānorobežo;
4.5.6. pēc sniega tīrīšanas mehānisma aizbraukšanas:
4.5.6.1. nekavējoties jāattīra iebrauktuves (nobrauktuves);
4.5.6.2. aizliegts mest sniegu uz ielas braucamās daļas un kraut sniegu sabiedriskā
transporta pieturvietās;
4.5.7. tīrot sniegu un ledu, jānodrošina ielu komunikāciju un citu izbūvju, kā arī
apstādījumu saglabāšana.
4.6. Pavasara un vasaras periodā:
4.6.1. pēc sniega nokušanas jāsavāc un jāizved ziemā izkaisītās smiltis no brauktuvēm un
gājēju celiľiem;
4.6.2. aizliegts savāktos atkritumus, lapas, zāli, zarus, izvietot ārpus sava īpašuma,
valdījuma, lietojuma teritorijas, ierīkot nelikumīgas atkritumu izgāztuves uz īpašumā,
valdījumā vai lietojumā esošā zemesgabala.
4.6.3. mazdārziľu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) mazdārziľu un to
robežai piegulošā teritorija ir jāuztur kārtībā.
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4.6.4. zemesgabalu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, pārvaldniekiem, lietotājiem,
apsaimniekotājiem vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām jānodrošina zālāju un citu platību,
t.sk. grāvju, regulāra nopļaušana, ciema teritorijā – līdz 1. jūlijam, ārpus ciema teritorijas
– līdz 1. augustam;
4.6.5. piegulošā teritorija jāuztur kārtībā, veicot regulāru uzkopšanu, nepieļaujot
atkritumu uzkrāšanos, zālāju un citu platību, t.sk. grāvju, regulāra nopļaušana Uz
piegulošās teritorijas aizliegts ierīkot jebkādu materiālu glabātuves, tai skaitā
autotransporta vrakus.
Atvestā malka vai cits kurināmais nekavējoties jāsāk pārkraut uz sava īpašuma teritoriju;
4.6.6. pēc nepieciešamības jāveic gājēju ceļu un pagalmu uzkopšana;
4.6.7. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu bērnu laukumu būvniecība,
apsaimniekošana, atjaunošana, ierīču uzstādīšana un remonts jāveic atbilstoši higiēnas
prasībām.
4.7. Ja tiek veikta būvniecība, būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par darbību
(bezdarbību), kuras rezultātā var tikt piesārľotas teritorijas ar smiltīm, dubļiem, būvgružiem, kas
tiek iznesti (izvesti) no būvlaukuma. Lai neradītu vides piesārľojumu, nepieciešamības gadījumā
pie objekta jābūt izvietotām biotualetēm.
4.8. Novada ciematos centrālās kanalizācijas tīklam nepieslēgtos namīpašumos jāierīko
sanitārām prasībām atbilstošas hermētiskas tilpnes, kuras regulāri jātīra, neļaujot tām piepildīties
vairāk par 75 – 80 procentiem no tilpuma.
4.9. Ja namīpašumu pievieno kanalizācijas tīklam, netīrumi no tualetēm un samazgu bedrēm
pilnīgi jāiztīra, jāizjauc bedru sienas, dibeni, un bedres pēc atbilstošas dezinfekcijas jāaizber.
4.10. Pagalmu tualetes ciemu teritorijā drīkst ierīkot tikai saskaľā ar uzraudzības dienestu un
būvvaldes norādījumiem, tās regulāri jātīra un jādezinficē.
4.11. Aizliegts veikt saimnieciski– rūpnieciskas darbības, kas rada (izraisa) smaku attiecīgajā
teritorijā.
4.12. Aizliegts izmantot kā kurināmo un dedzināt ugunskuros visas ķīmiskās vielas, kuras satur
vai degšanas procesā izdala dioksīnus un citas kaitīgas (kairinošas) vielas.
4.13. Garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem garāžām piegulošā teritorija jāuztur
kārtībā.
4.14. Aizliegts izvietot sludinājumus, reklāmas, afišas un citu informāciju tam neparedzētās
vietās (uz ēku durvīm, fasādēm, žogiem, stabiem, kokiem, sienām, autobusu pieturām).
4.15. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī
iestādēm, uzľēmumiem un organizācijām jānodrošina objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība
un fasādes pienācīgs, sakopts izskats, atkritumu tvertľu izvietošana un iztukšošana, atkritumu
izvešana (noslēdzot līgumus par atkritumu izvešanu), kā arī piegulošās teritorijas sakopšana. Ja
objekts atrodas neapbūvētā teritorijā, jānodrošina teritorijas sakopšana 10 metrus platā joslā ap
objektu.
5. Lietus ūdens kanalizācija
5.1. Aizliegta ražošanas notekūdeľu un dūľu novadīšana lietus notekūdeľu pagasta kolektorā vai
hidrogrāfiskajā tīklā.
5.2. Nav pieļaujamas saimnieciskās darbības, kas tieši vai netieši palielinās ūdens, gaisa vai
augsnes piesārľojumu.
5.3. Publiskajās upēs un ezeros ūdens noteces regulēšana un ūdens resursu izmantošana
pieļaujama tikai Latvijas Republikas vides aizsardzības institūciju noteiktajā kārtībā.
5.4. Zemes īpašniekiem un lietotājiem jāuztur un jāsaglabā darba kārtībā tās viľu īpašumu
teritorijā esošās dabiskās ūdensteces, hidrogrāfiskos tīklus vai ūdenstilpes, kuras kalpo arī blakus
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esošo teritoriju meliorācijai. Nedrīkst ierīkot citas būves, kas pasliktinātu ūdens režīmu blakus
esošajos zemes īpašumos un traucētu to saimniecisko izmantošanu.
5.5. Zemes īpašniekiem jānodrošina iespēja piekļūt viľu teritorijā esošajām hidrogrāfiskā tīkla
būvēm, lai varētu veikt to uzraudzību un remontu.
5.6. Lai samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas
procesu attīstību, nodrošinātu meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un drošību, kā arī lai saglabātu
apvidum raksturīgo ainavu, ūdensteču, ūdenstilpju un meliorācijas sistēmu aizsardzību, jāievēro
Latvijas Republikas Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobežojumi.
5.7. Jēkabpils novada pašvaldības, atbildīgo valsts institūciju un komunikāciju īpašnieku
dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkā atļauts apmeklēt hidrogrāfiskā tīkla aizsargjoslu
teritorijas jebkurā laikā, brīdinot par to zemes īpašnieku.
5.8. Aizliegts lietus ūdens kanalizācijas sistēmās, ūdenstilpēs, meliorācijas novadgrāvjos ievadīt
neattīrītus saimnieciskos (komunālos) notekūdeľus, kā arī izmest cietos atkritumus.
5.9. Aizliegts atklātajās ūdenstilpēs un to aizsargjoslās mazgāt visa veida transporta līdzekļus.
5.10 Namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem,
pārvaldniekiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām jānodrošina:
5.10.1. caurteku un grāvju saglabāšana, uzturēšana un tīrīšana visā teritorijā;
5.10.2. jāattīra virsūdeľu uztvērējus (gūlijas) 0,5 metru rādiusā, atkušľa laikā nodrošinot
brīvu ūdens ieplūdi gūlijā no visas brauktuves.
5.11. Aizliegts mest un slaucīt jebkādus atkritumus uz lietus ūdens noteku restēm.
6. Peldvietas
6.1. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs peldvietā nodrošina pieejamību informācijai par
peldvietas ūdens kvalitāti, kā arī labi redzamā vietā attiecīgi norāda šādu informāciju: „Peldēties
atļauts”, „Peldēties nav ieteicams” vai „Peldēties aizliegts”.
6.2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs peldvietās nodrošina darbus, kas noteikti 06.04.2010.
MK noteikumos Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība”, un 07.07.2008. MK
noteikumi Nr.523 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un
prasībām sabiedrības informēšanai"
6.3. Peldvietās nav pieļaujama dzīvnieku uzturēšanās, ir aizliegts vest dzīvniekus pastaigā un
peldināt, mazgāt autotransportu un veļu, kā arī mazgāties ar mazgāšanās līdzekļiem.
7. Apstādījumi
7.1. Visi apstādījumi Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā uz valsts, pašvaldības un
privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājams pašvaldības apstādījumu fonds.
7.2. Valsts, pašvaldības, juridiskās un fiziskās personas ir atbildīgas par savās zemes platībās
esošo apstādījumu uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību. Apstādījumu patvarīga stādīšana
pašvaldības koplietošanas teritorijās ir aizliegta.
7.3. Apstādījumu apsaimniekošana:
7.3.1. Jēkabpils novada pašvaldības sabiedrisko apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un
uzraudzību koplietošanas teritorijās veic saskaľā ar pagasta pārvaldes vadītāja
norādījumiem. Par apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un aizsardzību, izľemot koku
ciršanu, vainaga veidošanu un apzāģēšanu, ir atbildīgi:
7.3.1.1. namu apsaimniekotāji – par apsaimniekošanā nodotajām dzīvojamo un
sabiedrisko ēku teritorijām un apstādījumiem līdz ielai;
7.3.1.2. namu, kas nodoti dzīvokļu īpašnieku valdījumā, pilnvarotās personas vai
dzīvokļu īpašnieku sabiedrības – par ēku teritorijām un apstādījumiem līdz ielai;
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7.3.1.3. fizisko un juridisko personu īpašumos zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs
vai tā pilnvarotā personā – par apstādījumiem īpašumā esošajā zemes gabala
teritorijā un apstādījumiem;
7.3.1.4. fiziskās un juridiskās personas, kam zeme piešķirta nomā – par
pašvaldības iznomātajām teritorijām un apstādījumiem;
7.3.1.5. par apstādījumu saglabāšanu teritorijās, kurās notiek būvniecības vai
remonta darbi, atbildīgs ir būves ierosinātājs un būvētājs.
7.4. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, apsaimniekotājiem un lietotājiem ir
pienākums:
7.4.1. nodrošināt esošo apstādījumu saglabāšanu, apkopšanu un atjaunošanu atbilstoši
šiem noteikumiem un novada apbūves noteikumiem;
7.4.2. nodrošināt savlaicīgu visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu veikšanu –
laistīšanu, uzirdināšanu, sauso un bojāto koku un zaru apgriešanu, cīľu ar augu
kaitēkļiem, zāles pļaušanu;
7.4.3. koku ciršanu ciema administratīvajā teritorijā veikt atbilstoši pašvaldības
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem. Atļauja nav nepieciešama, ja zemes īpašnieks
vai lietotājs izcērt, stāda vai veido augļu kokus un ogulājus, krūmus, puķu dobes un
zālājus;
7.4.4. nepieļaut apstādījumu piesārľošanu ar sadzīves, ražošanas un būvniecības
atkritumiem, notekūdeľiem, kā arī ar videi kaitīgām vielām;
7.4.5. nepieļaut apstādījumu izmīdīšanu, izbraukāšanu, smilts, sniega un ledus uzkrāšanu,
izľemot speciāli norādītās vietas.
7.5. Sabiedrisko apstādījumu teritorijā aizliegts:
7.5.1. lauzt koku zarus, krūmus, plūkt ziedus un augļus;
7.5.2. ķert un iznīcināt putnus, postīt putnu ligzdas;
7.5.3. mazgāt veļu, transportlīdzekļus un dzīvniekus ūdenstilpēs, kas atrodas
apstādījumos;
7.5.4. tecināt koku sulu, graizīt koku mizu, piestiprināt pie kokiem uzrakstus, reklāmu,
rādītājus, vadus u.c. priekšmetus, dzīt kokos naglas;
7.5.5. piegružot apstādījumus un ūdenstilpes ar atkritumiem;
7.5.6. bojāt solus, nožogojumus, citus labiekārtojuma elementus un mazās arhitektūras
formas;
7.5.7. bez atbilstošas atļaujas iegūt auglīgo zemes slāni, smiltis, granti u.c. izrakteľus;
7.5.8. nelikumīgi nocirst koku vai citādi to iznīcināt, patvaļīgi pārstādīt, veidot vainagu
vai apzāģēt augošos kokus.
8. Rakšanas darbi, zemes darbi
8.1. Pazemes inženierkomunikāciju izbūve un remonts pieļaujami tikai pēc projekta vai darba
zīmējuma, vai darba veikšanas projekta, kas saskaľots ar visām ieinteresētajām organizācijām,
īpašniekiem un Būvvaldes atbildīgo speciālistu, iesniegšanas un rakšanas darbu atļaujas
saľemšanas. Ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, tie saskaľojami ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
8.2. Uz ceļiem rakšanas darbu vieta aprīkojama saskaľā ar normatīvajiem aktiem par darbu vietu
aprīkošanu uz ceļiem.
8.3. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiľām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta
pa citu maršrutu), tad darbu izpildītājam 10 dienas pirms darbu uzsākšanas vietējā laikrakstā un
mājas lapā, jāpublicē sludinājums par transporta kustības izmaiľām.
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Veicot rakšanas darbus, būvdarbu vadītājam jāgādā par gājēju un transporta drošu pārvietošanos
un transportlīdzekļu iebraukšanu pagalmos.
8.4. Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz
būvuzľēmējs.
8.5. Par transporta kustības slēgšanu darbu pasūtītājs rakstiski informē Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu, ceļu policiju un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kā arī
organizācijas, kuru darbība var tikt traucēta.
8.6. Izbūvējot vai rekonstruējot ielas un ietves, pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem par
saviem līdzekļiem, pēc būvdarbu veicēja pieprasījuma, jāatvieno inženierkomunikāciju
pārbūvējamie iecirkľi.
8.7. Rakšanas darbu izpildes kārtība:
8.7.1. visus inženiertīklu izbūves un seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt licencētas
juridiskas personas, sertificētas fiziskas personas vai komunikāciju īpašnieki;
8.7.2. par darbu izpildi atbildīgajai personai darbu veikšanas laikā ir jāuzturas objektā.
Objektā jābūt darbu veikšanas atļaujai un ar to saistītajai dokumentācijai;
8.7.3. būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par esošo pazemes un virszemes komunikāciju
saglabāšanu.
8.8. Atjaunota ielu un ietvju seguma iesēdumu gadījumā būvorganizācijai 24 stundu laikā pēc
paziľojuma saľemšanas ir jānovērš defekti.
8.9. Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās
zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus u.c. Ja rakšanas darbu laikā tiek
atrastas komunikācijas, kuras nav atzīmētas plānā, rakšanas darbi tiek pārtraukti. Darbus atsāk
pēc komunikāciju īpašnieka atrašanas un tālāko darbu saskaľošanas ar attiecīgo inženierdienestu
pārstāvi un pašvaldības atbildīgās struktūrvienības pārstāvi.
8.10. Avārijas darbi:
8.10.1. avārijas darbus veic attiecīgo inženierkomunikāciju dienesti vai viľu uzdevumā
citas atbilstošas institūcijas;
8.10.2. pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanas darbi jāsāk nekavējoties,
saskaľojot ar visiem inženierkomunikāciju dienestiem, paziľojot par avāriju pašvaldības
atbildīgajai struktūrvienībai un nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem. Avārijas
darbu
vietas
jānožogo,
jāaprīko
ar
nepieciešamām
ceļa
zīmēm;
8.10.3.pēc avāriju likvidēšanas nekavējoties jāaizber tranšejas ar smilti, to noblietējot pa
slāľiem, un jāatjauno šķembu seguma kārta. No darbu vietas jāaizved liekā grunts,
būvgruži u.c. Ūdensvada avārijas gadījumā jāveic nepieciešamus profilaktiskus
pasākumus, lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši standartam.
8.10.4.Aizliegts veikt jaunu inženierkomunikāciju būvniecību vai plānoto remontu,
uzdodot šos darbus kā avārijas likvidēšanu.
8.11.Ceļa seguma un zaļo stādījumu atjaunošanas kārtība:
8.11.1.ceļa segums jāatjauno atbilstoši celtniecības normām, 08.01.2008. MK
noteikumiem Nr.10 „Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un
māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana" un šo noteikumu prasībām.
8.11.2. stādījumi, zālāji, aizsargstabiľi, norobežojumi u.c. jāatjauno visā darba joslas
platumā, kurā tie tika iznīcināti vai bojāti.
8.11.3. Ja inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu nepieciešams veikt
nepiemērotos klimatiskajos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic to pagaidu
atjaunošana. Atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam par būvorganizācijas
līdzekļiem.
9. Noteikumu izpildes kontrole
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9.1. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus ir tiesīgi Jēkabpils
novada domes:
9.1.1. novada domes deputāti;
9.1.2. novada domes priekšsēdētājs;
9.1.3. novada pašvaldības izpilddirektors;
9.1.4. būvvaldes vadītājs un būvvaldes inspektors;
9.1.5. Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs;
9.1.6. pagasta pārvaldes vadītājs.
9.2. Administratīvos protokolus izskata un soda apmēru nosaka novada domes Administratīvā
komisija saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām.
10. Noslēguma jautājums
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Jēkabpils novadu veidojošo bijušo
vietējo pašvaldību pieľemtie saistošie noteikumi par teritorijas apsaimniekošanu un namīpašumu
sanitāro kopšanu.
Priekšsēdētājs

E.Meľķis

21.§
Par saistošo noteikumu Nr.19 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meţa zemes
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, LR Ministru
kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”
12.punktu un 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas,
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Finanšu komitejas ierosinājumiem un
19.07.2010. pagastu pārvalžu vadītāju un sekretāru sanāksmē izteiktajiem ierosinājumiem,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža

zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi Nr. 19 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils
novada administratīvajā teritorijā” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
Sagatavoja: Dz.Nartiša
Izsūtīt RAPLM, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV 1011
PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 22.07.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr.9,21.§)
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Saistošie noteikumi Nr. 19
„Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meţa zemes
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
LR Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu
Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek saskaľota koku ciršana ārpus meža zemes
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par Noteikumu
neievērošanu.
2. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaľošanu Jēkabpils novada pašvaldības
(turpmāk–Pašvaldība) vārdā, veic Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora nozīmētas
komisijas (turpmāk-Komisija), kura saskaľo ārpus meža zemes augošu koku ciršanu attiecīgā
pagasta administratīvajā teritorijā.
3. Koku ciršana, nesaľemot Pašvaldības saskaľojumu, kad saskaľojums nepieciešams saskaľā
ar normatīvajiem aktiem, ir uzskatāma par patvaļīgu darbību un noteikumu pārkāpējs
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saucams pie administratīvās atbildības.
4. Koku ciršanas kārtību ārpus meža zemes nosaka Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta
noteikumi Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”.
5. Fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk-Pieteicējs), kurām nepieciešams Pašvaldības
saskaľojums koku ciršanai, iesniedz Komisijai adresētu rakstisku pieteikumu.
6. Komisija, izvērtējot pieteikumu, nepieciešamības gadījumā norāda Pieteicējam kompetentās
iestādes, ar kurām nepieciešams saskaľot vēlamo darbību pirms lēmuma pieľemšanas.
7. Komisija pirms lēmuma par atļauju koku ciršanai pieľemšanas, veic koku apsekošanu dabā
un izvērtē iesnieguma pamatotību un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus. Koku
apsekošanai nepieciešamības gadījumā Komisija pieaicina speciālistus attiecīgajā jomā.
8. Izvērtējot Pieteicēja iesniegumu koku ciršanai, Komisija nepieciešamības gadījumā nosaka
piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru.
9. Sabiedriskā apspriešanas procedūru jāveic, ja ciemu administratīvajās teritorijās plānots
izcirst kokus teritorijās, kuras plānots rekonstruēt (labiekārtot), vai veikt jaunu būvniecību.
10. Sabiedrisko apspriešanu par saviem līdzekļiem organizē Pieteicējs.
11. Pieteicējs paziľojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Jēkabpils novada informatīvajā
izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, kā arī novieto to
informācijas stendā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā ēkā Rīgas ielā 150a,
Jēkabpilī un attiecīgajā pagasta pārvaldē. Sabiedriskā apspriešana jāveic ne mazāk kā 7
dienas.
12. Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās
apspriešanas beigām nav saľemts neviens sabiedrības ierosinājums. Sabiedriskās
apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija.
13. Lēmumu par atļauju koku ciršanai Komisija izsniedz Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā un termiľā.
14. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
15. Avārijas kokus - ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska situāciju (nolūzuši,
aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakľu sistēmu vai citādi bīstams koks) - atļauts cirst bez
Komisijas atļaujas, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksāža vai pirms darbu
veikšanas telefoniski informēta Komisija.
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16. Avārijas kokus, kas radušies dabas stihiju rezultātā, atļauts novākt bez Komisijas rakstiskas
atļaujas, pēc darbu veikšanas informējot Komisiju.
17. Koku ciršana, nesaľemot Pašvaldības saskaľojumu, ir uzskatāma par patvaļīgu darbību un
Noteikumu pārkāpējam tiek noteikts administratīvais sods Latvijas Republikas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā kārtībā.
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada
informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”
Priekšsēdētājs

E.Meľķis

1.pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.19 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā”

PIETEIKUMS
Koku ciršanai ārpus meţa zemes Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ______________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. _______________________________________
Dzīves vieta / Adrese ___________________________________________________
_____________________________________________ Telefons ________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
_____________________________________________________________________
Pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds ________________________________________________________
Dzīves vieta __________________________________ Telefons ________________
Pilnvaras Nr._______________ Izdošanas datums ____________________________
Izdevēja iestāde _______________________________________________________
Koku ciršanas pamatojums: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Zemes gabala kadastra
numurs
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Koku
suga

Izcērtamo
koku
skaits gab.

Pievienoti dokumenti:
1.
2.
3.
4.

Zemes grāmatas kopija.
Zemes robežu plāna kopija.
Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
_____________________________________________________________

20__.gada ____ . ____________________
Iesniedzēja paraksts _____________________
2.pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.19 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā”.
Jēkabpils novada pašvaldības ______________ komisijas
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.__________
Atļauja izdota __ _______________________________________________________________
(kam)
_____________________________________________________________________________
(adrese)
Zemes gabala
adrese, kadastra
Nr.

Koku suga

Koku skaits
(gab.)

Atļauja derīga līdz __________ gada ________ . _____________________
Jēkabpils novada pašvaldības ____________
Komisijas priekšsēdētājs _________________
Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksemplāru saľēmu:
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201__ . gada ____ . ____________ _______________________ _____________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
Priekšsēdētājs

E.Meľķis

22.§
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________
E.Meľķis
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7.punktu, LR Ministru kabineta 2005.
gada 28. jūnija Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 2.
pantu un 15.07.2010. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Finanšu komitejas ierosinājumiem un 19.07.2010.
pagastu pārvalžu vadītāju un sekretāru sanāksmē izteiktajiem ierosinājumiem,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi saistošos noteikumus Nr.14 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi Nr. 20 „Grozījumi saistošos noteikumus Nr.14 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības nodevām”” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”.

Sagatavoja: B.Vaivode
Izsūtīt: RAPLM, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV 1011
PIELIKUMS
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 22.07.2010.
sēdes lēmumu (protokols Nr.9,22.§)
Saistošie noteikumi Nr.20
„Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām””
Izdoti saskaņā ar LR likuma
„Par pašvaldībām”14. panta trešo daļu,
LR likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7.punktu,
LR Ministru kabineta 28.06.2005.
38

noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 2.pantu
Izdarīt Jēkabpils novada domes 15.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.14
(prot.Nr.8.,19.§) „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām” (turpmāk tekstā noteikumi)
šādus grozījumus:
Noteikumu 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„3. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
3.1. Par tirdzniecības atļauju publiskās vietās ar
lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības produkciju
3.2. Par tirdzniecības atļauju publiskās vietās ar
pašizgatavotiem
priekšmetiem lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumiem

Ls 1.00 par dienu

3.3. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās
ar alkoholiskajiem dzērieniem

Ls 15.00 par dienu

3.4. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās
ar alu

Ls 5.00 par dienu

3.5. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās
ar bezalkoholiskajiem dzērieniem

Ls 2.00 par dienu

3.6. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās
ar rūpniecības precēm (tikai juridiskas personas un
individuālā darba veicēji)

Ls 5.00 par dienu

3.7. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās
ar lietotiem apģērbiem un apaviem (tikai juridiskas
personas un individuālā darba veicēji)

Ls 3.00 par dienu

Ls 1.00 par dienu

3.8. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības (pagasta
pārvaldes) izsniegtu atļauju un tam norādītajā vietā.”

23.§
Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu
_____________________________________________________________

J.Subatiľš, I.Kurme
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 20. pantu, Jēkabpils novada pašvaldības
Darba un sociālo garantiju nolikumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu un Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns; PRET – nav; ATTURAS – 2 balsis Edvīns Meľķis, Aivars Vanags,
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Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Meľķim
laikā no 2010.gada 2.augusta līdz 2010.gada 10.septembrim.
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meľķa atvaļinājuma laikā no 02.08.2010. līdz
10.09.2010. uzdot deputātam Aivaram Vanagam pildīt Jēkabpils novada domes
priekšsēdētāja pienākumus.
3. Noteikt atlīdzību par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu
priekšsēdētāja amatalgas apmērā.
4. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputāti Intru Kurmi parakstīt šo lēmumu.
Sagatavoja I.Tumanova
Izsūtīt finanšu un ekonomikas nodaļai
24.§
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5666 001 0143
(D/S Vārzgūne Nr.279, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.5666 001 0143)

_____________________________________________________________________
R.Mazulāne
2010.gada 19.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Larisas Kabakovas iesniegums
ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam Jēkabpils novada Kalna pagastā ar kadastra Nr.
5666 001 0143, adresi Jēkabpils novada Kalna pagasts, D/S Vārzgūne Nr.279.
Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus
un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 1.pantu, 15.pantu un
17.pantu un LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam Jēkabpils novada Kalna pagastā ar kadastra Nr. 5666 001
0143, adresi D/S Vārzgūne Nr.279, Kalna pagasts, Jēkabpils novads.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Sagatavoja: R.Mazulāne
Izsūtīt: L.Kobakovai,
25. §
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
( „Ābelītes 1” , Dignājas pag., kadastra Nr. 5652 005 0017)
____________________________________________________________
A.Vanags
Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saľemts zemnieku saimniecības Ābelītes,,
reģ. Nr.45404001256 tā īpašnieka Ivara Bulava iesniegums ( reģ. Nr.43 no 15.07.2010.), kurā
viľš lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ābelītes 1”, kadastra Nr.
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5652 005 0017, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 13,78 ha platībā.
Iesniegumam pievienots 2010.gada 3.jūlija 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.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3. Punktu, 78.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma
tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags; PRET – nav; ATTURAS –nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ābelītes 1” Dignājas pag.,
Jēkabpils nov., kadastra Nr. 5652 005 0017, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 13.78 ha
platībā, saskaľā ar 2010.gada 3.jūlijā noslēgto Pirkuma līgumu, par pirkuma summu LVL
_____________ .
Nākamās komiteju sēdes notiks 2010.gada 19.augustā.
Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 26.augustā.
Sēde slēgta plkst.14:20
Sēdi vadīja

.07.2010. Edvīns Meľķis

Protokolēja

Austra Boluža
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