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LATVIJAS REPUBLIKA  

            
JĒKABPILS NOVADA DOME 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV- 5201, Tālr.: 65237630, 65237615 

 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpils novadā 
 

2009. gada 23. jūlij ā         Nr. 3 
 
Sēde sasaukta plkst. 10.00 
Sēdi atklāj plkst. 10:05 
 
Darba kārtība: 

1. Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 
2009.gadam” apstiprināšanu 

2.  Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 
2009.gadam” apstiprināšanu 

3. Par ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto 
saistību pārņemšanu 

4. Par Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu 
5. Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu. 
6.  Par Jēkabpils novada domes izpilddirektora amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu. 
7.  Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgas (algu likmes) 

apstiprināšanu. 
8.  Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju amatalgu (algu likmes) 

apstiprināšanu. 
9.  Par Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu 
10.  Par noteikumu „Kārtību kādā novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 

izpilddirektors un pārvaldes vadītājs rīkojas ar novada domes mantu, finanšu 
līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām” 
apstiprināšanu 

11. Par Jēkabpils novada domes finanšu komitejas nolikuma apstiprināšanu 
12. Par Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

nolikuma apstiprināšanu 
13. Par Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas nolikuma 

apstiprināšanu 
14. Par kandidāta izvirzīšanu Zemgales plānošanas reģiona vēlēšanām 
15. Par Jēkabpils novada pašvaldības vadošās kultūras iestādes noteikšanu 
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
18. Par zemes platības precizēšanu. 
19. Par būvniecības ieceres atbilstību teritorijas plānojumam. 
20. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
21. Par administratīvās komisijas izveidošanu 
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22. Par Iepirkuma komisijas izveidošanu  
23. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienībā 
24. Par deputātu pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 
 

 
Sēdi vada –  Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis. 
 
Protokolē – Austra Boluža. 
 
Piedalās –  

Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis 
Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags. 
 
Nepiedalās: Edmunds Erdlāns. 
 
Sēdē piedalās citas personas – Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Juris Gaigals, Māra 
Grīnberga, Ilze Kalniņa, Jānis Kalniņš, Ivars Rubeniņš, Jānis Subatiņš, Antons Tropiks, Inese 
Tumanova. 
 
 

 
1. § 

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jēkabpils novada  
pašvaldības pamatbudžetu 2009.gadam” apstiprināšanu 

Aija Raginska 
 

 
 Noteikumi nosaka novada pašvaldības : Ābeļu pagasta pārvaldes ,Dignājas pagasta 
pārvaldes, Dunavas pagasta pārvaldes, Kalna pagasta pārvaldes, Leimaņu pagasta pārvaldes, 
Rubenes pagasta pārvaldes, Zasa pagasta pārvaldes apvienotos budžetus ,šo līdzekļu 
sadalījumu pašvaldības funkciju veikšanai, budžeta līdzekļu atlikumu uz 2009.gada 01.jūliju.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 2.punktu, likums „Par pašvaldību budžetiem” un likums „Par valsts budžetu 
2009.gadam”, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 

 
 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2009.gadam” 

2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2009.gadam ieņēmumos Ls 
2 239 023 , saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžeta 2009.gadam izdevumos Ls 
3 608 492, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 
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4. Apstiprināt izdevumu pār ieņēmumiem pārsnieguma segšanai iesaistīto līdzekļu 
atlikumus uz 2009.gada 01.jūliju Ls 1 369 469  apmērā, saskaņā ar pielikumu 
Nr.3. 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 
2009.gadam, pielikums Nr.4. 

 
 

2. § 
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības  

speciālo budžetu 2009.gadam” apstiprināšanu 
Aija Raginska 

 
 Noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības: Ābeļu pagasta pārvaldes, Dignājas 
pagasta pārvaldes, Dunavas pagasta pārvaldes, Kalna pagasta pārvaldes, Leimaņu pagasta 
pārvaldes, Rubenes pagasta pārvaldes, Zasa pagasta pārvaldes apvienotos speciālos budžetus 
– aprēķināto ceļa fonda līdzekļu, dabas resursu nodokļa un sadalījumu novada pašvaldības 
funkciju veikšanai, speciālā budžeta līdzekļu atlikuma uz 2009.gada 01.jūliju. 
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 2.punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 

 
 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
speciālo budžetu 2009.gadam” 

2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam ieņēmumos Ls 
140 564 apmērā , saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

3. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam izdevumos Ls 175 
376 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4.  Izdevumu pār ieņēmumiem pārsnieguma segšanai iesaistīti līdzekļu atlikums uz 
2009.gada 01.jūliju Ls 34 812  apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

5. Apstiprināt novada pašvaldības ZIEDOJUMUS UN DĀVINĀJUMUS 
ieņēmumos Ls 1384; izdevumos Ls 1324; līdzekļu atlikums Ls 60 ,saskaņā ar 
pielikumu Nr.4.    

 
 

3. § 
Par ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”  

uzņemto saistību pārņemšanu 
Edvīns Meņķis 

 
 2009. gada 15. jūlij ā Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta 

(turpmāk – Dienests) Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 13.07.2009. vēstuli 
Nr. 1.1-10/1162 „Par ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
uzņemto saistību pārņemšanu”, kurā Dienests informē, ka ir iesniegti un atrodas izvērtēšanā 
sekojošie projektu pieteikumi: „Zasas pagasta kultūras nama ēkas vienkāršotā 
rekonstrukcija”  (Pieteikuma Nr. 09-05-L32100-000183), „Dign ājas pagasta estrādes 
rekonstrukcija”  (Pieteikuma Nr. 09-05-L32100-000166). 
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 Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 13. punktu „Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību 
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.”  

 Līdz ar to, lai turpinātu iesniegto pieteikumu administrēšanu un projektos paredzēto 
pasākumu īstenošanu projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, ir nepieciešama 
Jēkabpils novada domes piekrišana. 

 Vienlaicīgi Dienests informē, ka projektu iesniegumi „Rubenes pagasta Rubenes 
pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija”  (projekta iesnieguma Nr. 09-05-L32100-
000012) un Dunavas pagasta „Saietu nama jaunbūve” (projekta iesnieguma Nr. 09-05-
L32100-000002) ir apstiprināti un to īstenošanas gadījumā Jēkabpils novada pašvaldībai būs 
iespēja saņemt publisko finansējumu attiecīgi 29319,36 LVL un 36741,60 LVL apmērā. Šajā 
sakarā arī ir nepieciešama Jēkabpils novada domes  piekrišana turpināt projektos paredzētos 
pasākumus. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
otrās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piekrist turpmākai Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldē iesniegto sekojošo projektu iesniegumu administrēšanai un projektos paredzēto 
pasākumu īstenošanai projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā: 
- „Zasas pagasta kultūras nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” (Pieteikuma Nr. 09-05-
L32100-000183); 
- „Dignājas pagasta estrādes rekonstrukcija” (Pieteikuma Nr. 09-05-L32100-000166). 
 
2. Slēgt līgumu un piekrist turpināt Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldē iesniegtajos sekojošos projektos paredzētos pasākumus:  
- „Rubenes pagasta Rubenes pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija” (projekta 
iesnieguma Nr. 09-05-L32100-000012); 
- „Dunavas pagasta „Saietu nama jaunbūve”” (projekta iesnieguma Nr. 09-05-L32100-
000002). 
 
 

4. § 
Par Darba samaksas un sociālo garantiju  

nolikuma apstiprināšanu 
Aija Raginska 

 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 15. jūlija lēmumu 
(sēdes protokola Nr. 1, 2.§), sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009. gada 
15. jūlija lēmumu (sēdes protokola Nr. 1, 3.§), attīstības un tautsaimniecības komitejas 2009. 
gada 15. jūlija lēmumu (sēdes protokola Nr. 1, 3.§) un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 
statusa likuma 14. panta piekto daļu, 16. pantu, 
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atklāti balsojot:  PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis 
Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; ATTURAS  – 1 
balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

 Apstiprināt Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

 
 

5. § 
Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja  

amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu 
Aija Raginska 

 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 15. jūlija lēmumu, 
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 13. punktu, 63. panta trešo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Jānis 
Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; ATTURAS  – 1 
balss (Edvīns Meņķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
 Apstiprināt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja amatalgas (algas likmes) apmēru 
– Ls 800,00 (astoņi simti lati) mēnesī. 

 
 

6. § 
Par Jēkabpils novada domes izpilddirektora  

amatalgas (algas likmes) apstiprināšanu 
Aija Raginska 

 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 15. jūlija 
priekšlikumus, Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET – nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

 Apstiprināt Jēkabpils novada domes izpilddirektora amatalgas (algas likmes) apmēru 
– Ls 700,00 (septiņi simti lati) mēnesī. 

 
 

7. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas 
darbinieku amatalgas (algu likmes) apstiprināšanu 

Aija Raginska 
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 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 15. jūlija 
priekšlikumus, Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Juris 
Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis Raubiška, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; ATTURAS  – 2 balsis (Gints 
Audzītis, Uldis Auzāns), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgas (algu 
likmes) saskaņā ar lēmumam pievienoto sarakstu. (Pielikums pievienots). 

 

 

8. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju 

 amatalgu (algu likmes) apstiprināšanu 
Aija Raginska 

 
 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 15. jūlija 
priekšlikumus, Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis 
Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; ATTURAS  – 1 
balss (Gints Audzītis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

Apstiprināt : 

1. Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju amatalgas (algu likmes) saskaņā ar 
lēmumam pievienoto sarakstu. (Pielikums pievienots). 

2. Apstiprinātās algu likmes bibliotēku vadītājiem, kultūras iestāžu vadītājiem, 
bāriņtiesu priekšsēdētājiem tiek noteiktas ar 2009.gada 01.augustu. 

 
 

9. § 
Par Jēkabpils novada pašvaldības  

Ābeļu pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu  
Edvīns Meņķis 

 
Izvirzītā kandidatūra: 

Uz Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja amatu – Jānis Kalniņš. 
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 69.2 pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
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 Iecelt Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Jāni Kalniņu.  
 
 

10. § 
Par noteikumu „K ārt ība, kādā novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 

izpilddirektors un p ārvaldes vadītājs r īkojas ar novada domes mantu, finanšu 
līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskaj ām un fiziskajām personām” 

Edvīns Meņķis, Aija Raginska 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 62.pantu, 
69.2 panta 4.punktu un 69.panta 6.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
 Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieks, izpilddirektors un pārvaldes vadītājs rīkojas ar novada domes mantu, finanšu 
līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām”. 
(Noteikumi pielikumā). 

 
11. § 

Par Jēkabpils novada domes 
finanšu komitejas nolikuma apstiprināšanu 

Edvīns Meņķis 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 15. jūlija lēmumu 
(sēdes protokola Nr. 1, 1.§) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu,  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
 Apstiprināt Jēkabpils novada domes finanšu komitejas nolikumu. (Nolikums 
pielikumā). 

12. § 
Par Jēkabpils novada domes  

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
nolikuma apstiprināšanu 

Anda Svarāne 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas 2009. gada 15. jūlija lēmumu (sēdes protokola Nr. 1, 2.§) un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 72. pantu,  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
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Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

 Apstiprināt Jēkabpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas nolikuma. (Nolikums pielikumā). 

 

13. § 
Par Jēkabpils novada domes  

attīstības un tautsaimniecības komitejas 
nolikuma apstiprināšanu 

Aivars Vanags 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas 2009. 
gada 15. jūlija lēmumu (sēdes protokola Nr. 1, 2.§) un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu,  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

 Apstiprināt Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas 
nolikumu. Nolikums pielikumā). 

 

 
14. § 

Par kandidāta izvirzīšanu Zemgales plānošanas reģiona vēlēšanām 
Aivars Vanags 

 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas 2009. 
gada 15. jūlija lēmumu (sēdes protokola Nr. 1, 4.§) un pamatojoties uz Reģionālās attīstības 
likuma 17. panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Jānis 
Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; ATTURAS  –  1 
balss (Edvīns Meņķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

 Izvirzīt Jēkabpils novada domes deputātu – domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi 
(Edvīns Meņķis)  kā kandidātu Zemgales plānošanas reģiona vēlēšanām. 

 
15. § 

Par Jēkabpils novada pašvaldības vadošās kultūras iestādes noteikšanu  
Jānis Subatiņš 

 
 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības kultūras darbinieku sanāksmes 2009. gada 
17. jūlija lēmumu (sanāksmes protokols) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta 1.daļas 8.punktu, 
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atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Juris 
Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis Raubiška, Aija 
Raginska, Aivars Vanags); PRET –. nav; ATTURAS  – 3 balsis (Gints Audzītis, Uldis 
Auzāns, Anda Svarāne), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 

 

1. Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības vadošās kultūra iestādes statusu Rubenes 
kultūras namam. 

2. Uzdot Rubenes kultūras nama vadītājai sagatavot priekšlikumus izmaiņām novada 
iestādes nolikumā un iesniegt izskatīšanai novada domē. 

 
 

16. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  

kadastra Nr. 5674 006 0020 
Aivars Vanags 

 
 2009. gada 17. jūlij ā zemes ierīcības projekta izstrādātājs SIA „METRUM” iesniedza 
izskatīšanai un saskaņošanai zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „PURMAĻI”, 
kadastra Nr. 5674 006 0018, sadalīšanai. 
 Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka 2009. gada 20. jūnijā 
Leimaņu pagasta padome pieņēma lēmumu Nr. 6/4 § „Par ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam „PURMAĻI”” pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 5., 
7., 8., 11. un 13. pantu, Zemes ierīcības likumu un SIA „OŠUKALNS”, reģistrācijas Nr. 
45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesīte ar lauku teritoriju, Viesītes novads, 
prokūrista Normunda Dāboliņa iesniegumu. 
 Zemes ierīcības projekts paredz robežu pārkārtošanu no „PURMAĻU” īpašuma trešās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5674 006 0020 – 44,7 ha platībā, atdalot zemes 
gabalu 30,2 ha platībā ar jaunu kadastra numuru (zemes gabala kadastra numuru piešķir VZD 
Vidusdaugavas reģionālā nodaļa zemes robežu plāna izstrādes procesā) un izveidojot jaunu 
īpašumu ar nosaukumu „MAZIE PURMAĻI”. Nekustamā īpašuma „PURMAĻI” trešajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5674 006 0020 atlikusī zemes platība ir – 14,5 ha. 
 Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Zemes ierīcības likuma prasībām, 
būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, saskaņots ar VZD Vidusdaugavas 
reģionālo nodaļu. 
 
 Zemes ierīcības likuma 19. panta otrā daļa nosaka, ka „Zemes ierīcības projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.” 
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu, Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, 20. pantu, 2007. gada 
11. decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2., 12. 
punktu, Administratīvā procesa likuma 66, 67. pantu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „PURMAĻI”, 
Leimaņu pagasts, Jēkabpils novadā., kadastra Nr. 5674 006 0018. 
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2. Saglabāt projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 5674 006 0020, 
nosaukums „PURMAĻI”, plānotā platība 14,50 ha, zemes lietošanas mērķi – 0201 – 
mežsaimniecība; 

3. Piešķirt projektētajai zemes vienībai Nr. 2, plānotā platība 30,2 ha, nosaukumu 
„MAZIE PURMAĻI”, noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – lauksaimniecības 
zemes un apgrūtinājumu: 050301 ceļa servitūta teritorija 0,1 ha par labu saimniecībai 
„PURMAĻI”. 

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

5. lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 
 

17. § 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 

Aivars Vanags 
 

 2009. gada 20. janvārī Ābeļu pagasta padome pieņēma lēmumu rīkot nekustamā 
īpašuma „Liepu Purvs” , Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 56480060105, 
platība 15,86 ha, otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošo soli atbilstoši Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmajai daļai. Izsoles diena noteikta 2009. 
gada 20. marts. Objekta izsoles sākumcena - LVL 6399,00. Minētajā termiņā neviens 
pretendents nav pieteicies. Pamatojoties uz izsoles noteikumu 19.1. punktu izsole uzskatāma 
par nenotikušu. 

  
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrā daļa paredz, ka „P ēc 

otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9. 
pants), var noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 
par 60 procentiem no nosacītās cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli.”. 

  
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka nekustamā īpašuma 

pārdošana atbilstoši šī brīža ekonomiskajai situācijai nav lietderīga. 
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 61. pantu, Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. pantu, 32. panta otro 
daļu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

Saglabāt nekustamo īpašumu „Liepu Purvs” , Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra 
Nr. 56480060105, Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā. 
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18. § 
Par zemes platības precizēšanu 

Aivars Vanags 
 

18.1. 
 2009. gada 29. jūnijā saņemts Ābeļu pagasta pārvaldes zemes ierīkotāja A. Jaša 
iesniegums ar lūgumu: 
1) precizēt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 008 0120 zemes platību no 1,10 ha uz 0,79 
ha un noteikt apgrūtinājumus: 
- 01020107 Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 0,79 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem,  kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,25 ha; 
 
2) precizēt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 008 0124 zemes platību no 2,20 ha uz 2,37 
ha un noteikt apgrūtinājumus: 
- 01020107 Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 2,37 ha; 
- 010502 tauvas joslas teritorija gar upi – 0,06 ha; 
- 02030303 aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras autoceļiem 0 0,64 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,27 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,27 ha. 
 
 Iesniegumam pievienots Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu kopijas, no 
kurām redzams, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5648 008 0120 platība pēc 
kadastrālās uzmērīšanas ir 0,79 ha un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5648 008 0124 
platība pēc kadastrālās uzmērīšanas ir 2,37 ha.  
 
 Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devītā daļa paredz, 
„ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto 
zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma 
par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu 
kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā 
uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes 
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi 
robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.”  
 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka platības precizēšana 
atbilst esošajai situācijai. 

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

pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, Administratīvā procesa likuma 66, 67. pantu, 
 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
1. Precizēt zemes gabala ar kadastra Nr. 5648 008 0120 zemes platību no 1,10 ha uz 0,79 ha. 
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2. Noteikt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 008 0120 apgrūtinājumus: 
- 01020107 Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 0,79 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,25 ha; 
 
3. Precizēt zemes gabala ar kadastra Nr. 5648 008 0124 zemes platību no 2,20 ha uz 2,37 ha. 
 
4. Noteikt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 008 0124 apgrūtinājumus: 
- 01020107 Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 2,37 ha; 
- 010502 tauvas joslas teritorija gar upi – 0,06 ha; 
- 02030303 aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķ. Autoceļiem 0 0,64 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,27 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,27 ha. 
 
5. lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 
 

18.2. 
 2009. gada 29. jūnijā saņemts Ābeļu pagasta pārvaldes zemes ierīkotāja A. Jaša 
iesniegums ar lūgumu precizēt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 003 0172 (Ozolu iela 9, 
Ābeļu pagasts) zemes platību no 0,2 ha uz 0,3209 ha un noteikt apgrūtinājumus: 
-020410 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0154 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,0353 ha; 
- 050301 ceļa servitūta teritorija – 0,0169 ha. 
 
 Iesniegumam pievienots Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija, no 
kuras redzams, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5648 003 0172 platība pēc 
kadastrālās uzmērīšanas ir 0,3209 ha.  
 
 Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devītā daļa paredz, 
„ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto 
zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma 
par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu 
kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā 
uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes 
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi 
robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.”  
 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka platības precizēšana 
atbilst esošajai situācijai. 

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

pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, Administratīvā procesa likuma 66., 67. 
pantu, 

 
atklāti balsojot:  PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis 
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Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; NEPIEDAL ĀS – 1 
balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
1. Precizēt zemes gabala ar kadastra Nr. 5648 003 0172 zemes platību no 0,2 ha uz 0,3209 
ha. 
 
2. Noteikt zemes gabalam ar kadastra Nr. 5648 003 0172 apgrūtinājumus: 
-020410 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0154 ha; 
-02050101 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,0353 ha; 
- 050301 ceļa servitūta teritorija – 0,0169 ha. 
 
3. lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 

 
 

19. § 
Par būvniecības ieceres atbilstību teritorijas pl ānojumam 

Aivars Vanags 
 

 2009. gada 13. jūlij ā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Raivja Jaša, iesniegums 
ar lūgumu atbalstīt būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Caunīši”, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 008 0078, nojaukt un rekonstruēt saimniecības ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 56480080078002, 56480080078003, 56480080078004, 
56480080078007. 
 
Iesniegumam pievienots: 
1) Zemesgrāmatu apliecības kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma „Caunīši”, 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 008 0078, vienīgais īpašnieks ir Raivis 
Jasis. Īpašums sastāv no viena zemes gabala 13,3 ha platībā, vienas dzīvojamās mājas un 
sešām palīgēkām; 
 
2) Zemes robežu plāna kopija; 
 
3) Būvju tehniskās inventarizācijas lietu kopsavilkums no kuras redzami būvju nosaukumi un 
apbūves laukumi (kvm): 56480080078002 – kūts 107,2 kvm, 56480080078003 – šķūnis 95,7 
kvm, 56480080078004 – šķūnis 40,1 kvm, 56480080078007 – pirts 19,0 kvm. 
 
 Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkts paredz pašvaldībai 
autonomu funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 
tiesiskumu. 
 Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. pantu vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst 
kontrolēt teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo apbūves noteikumu izpildi, t.sk., 
pārbaudot būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 
 
 Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadiem apstiprināts 
ar Ābeļu pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4), 
stājas spēkā 2008. gada 7. februārī. 
 Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabals ar kadastra Nr. 5648 008 0078 (skat. 
lēmuma pielikumā izkopējumu no kartes „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”): 

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



 14 

2) neatrodas applūstošajā teritorijā. 
 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu, 7. pantu, LR Ministru 
kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 32., 
Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66., 67 pantu 
 
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis 
Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; NEPIEDAL ĀS – 1 
balss (Aldis Jasis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
 1. Atzīt Raivja Jaša būvniecības ieceri nojaukt un rekonstruēt nekustamā īpašuma 
„Caunīši”, kadastra Nr. 5648 008 0078, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 56480080078002, 
56480080078003, 56480080078004, 56480080078007, par atbilstošu Jēkabpils rajona Ābeļu 
pagasta teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadiem. 
 2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 
stāšanās spēkā. 

 
 

20. § 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

Aivars Vanags 
 

 2009. gada 20. jūlij ā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Jāņa Rautiņa, 
iesniegums, kurā viņa lūdz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Dzintari”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 003 0035, kas sastāv no 
diviem zemes gabaliem 16,9 ha kopplatībā. 
 
 Iesniegumam pievienota 2009. gada 9. jūlija Pirkuma līguma Nr. PA0907/)G-001 ar 
atpakaļpirkuma tiesībām kopija, no kuras redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma maksa ir 
LVL 5251,49. 
 
 Likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir 
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.” 

 
 Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 
 
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, Ministru 
kabineta 1994. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3. punktu, Administratīvā procesa likuma 55. 
panta 1. punktu, 66., 67. pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 
 1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dzintari”, Ābeļu 
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pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 003 0035, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 
16,9 ha kopplatībā, saskaņā ar 2009. gada 9. jūlij ā noslēgto Pirkuma līguma Nr. PA0907/)G-
001 ar atpakaļpirkuma tiesībām, par pirkuma maksu LVL 5251,49 (pieci tūkstoši divi simti 
piecdesmit viens lats 49 santīmi). 
  
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 
spēkā. 
 

21. § 
Par administratīvās komisijas izveidošanu  

Edvīns Meņķis 
 

Priekšlikumi: 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, un 2009.gada 9.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „Jēkabpils novada 
pašvaldības nolikums”  

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis 
Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; NEPIEDAL ĀS – 1 
balss (Dzidra Jakovicka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 

 

 Izveidot administratīvo komisiju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā: Ritu Baltaruņķi, 
Dzidru Jakovicku, Anitu Lemaku, Arnitu Pori, Ritu Ušacku, Juri Ratnieku un Sandru 
Vecumnieci. 

 

 
22. § 

Par Iepirkuma komisijas izveidošanu  
Edvīns Meņķis 

 

Priekšlikumi: 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, un 2009.gada 9.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „Jēkabpils novada 
pašvaldības nolikums”  

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Juris 
Krūmiņš, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, 
Anda Svarāne,); PRET –. nav; NEPIEDAL ĀS – 4 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Intra Kurme, Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 

 

 Izveidot Iepirkuma komisiju 9 cilvēku sastāvā un apstiprināt to sekojošā sastāvā: 
Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Maruta Cankale, Ilvija Daņiļeviča, Aina Daukste, Intra 
Kurme, Airīte Liepiņa, Jāzeps Šesters, Aivars Vanags. 
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23. § 
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienībā  

Edvīns Meņķis 
 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21. panta pirmās daļas 
27.punktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Juris Krūmiņš, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Jānis Raubiška, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; 
ATTURAS  – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

 Apstiprināt dalību Latvijas Pašvaldību savienībā. 

24. § 
Par deputātu pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

Edvīns Meņķis 
 
 
 Pamatojoties uz likumu „Par pilsētas dome, rajona padomes, novada domes un 
pagasta padomes deputātu statusu” 3.panta 1.daļas 1.punktu un Jēkabpils novada domes 
deputātu Jāņa Raubiška un Jura Krūmiņa iesniegumu pamata, sakarā ar apstiprināšanu par 
Jēkabpils novada pašvaldības pārvalžu vadītājiem 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija 
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags); PRET –. nav; ATTURAS  – 2 balsis (Juris 
Krūmiņš, Jānis Raubiška), Jēkabpils novada dome NOLEMJ : 
 

1. Izbeigt Jāņa Raubiška (Jānis Raubiška) un Jura Krūmiņa (Juris Krūmiņš) deputāta 
pilnvaras. 

2. Jēkabpils novada vēlēšanu komisijai noteikt nākamo deputāta kandidātu. 
 

 

Sēdes vadītājs Edvīns Meņķis paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 

 

 Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informē par nepieciešamību pieņemt 
lēmumu par maksājumu veikšanu. Nepietiekamā daudzumā ir finansu līdzekļi. Lūgums līdz 
otrdienai, 2009.gada 28.jūlijam iesniegt priekšlikumus par budžeta līdzekļu izlietošanu, 
izmaiņu veikšanai. 

 Ir pasākumi, kuros jāpiedalās: 

1. 2009.gada 29.jūlij ā plkst.10:00 notiek Jēkabpils rajona pašvaldības reorganizācijas 
uzraudzības komisijas sēde 

2. 2009.gada 29.jūlij ā plkst.10:30 notiek tikšanās ar LR Izglītības ministrijas 
pārstāvjiem. 

3. Augustā jāskata priekšlikumi par novada izglītības iestāžu darbību, kur nepieciešami 
priekšlikumi. Jātiekas ar novada iedzīvotājiem – skolēnu vecākiem. 
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4. Pilnībā jāsakārto dokumentācijas lietas par Mežzemes skolu, kā Zasas vidusskolas  
fili āli. 

5. 2009.gada 30.jūlij ā plānojam tikties ar skolēnu vecākiem un skolotājiem, lai 
pārrunātu jautājumus par skolu darbību, par skolēnu iespējamiem pārvadājumiem, 
uzklausīt skolēnu vecākus par iespējamo skolu statusa maiņu. Jāpārrunā arī vēl 
ekonomiska satura jautājumi ar pagastu pārvadēm par skolas bibliotēkas un pagasta 
pārvaldes bibliotēkas apvienošanu. Dažās skolās bibliotekāri domā uzņemties 
bibliotēkas vadīšanu sabiedriskā kārtā. 

6.  2009.gada 27.jūlij ā grāmatvedības darbinieki aicina uz pārrunām pagastu pārvalžu 
grāmatvedības darbiniekus, lai risinātu aktuālus finanšu jautājumus. 

 

7.  Vēl nepieciešams, lai novada iedzīvotāji pieteiktos darbā uz vakantajām amata 
vienībām, tādēļ jānosūta paziņojums pagastu pārvalžu vadītājiem: 

 „Jēkabpils novada pašvaldība aicina pieteikt kvalificētus darbiniekus uz vakantajām 
amata vienībām: 
- Lietvedis – sekretārs; 
- Sabiedrisko attiecību speciālists un 
- Eiropas Savienības projektu un citu struktūrfondu projektu speciālistu ar angļu valodas 
zināšanām”. 
 
  
Sēdes vadītājs Edvīns Meņķis paziņo par komiteju darbību: 

1. Apvienotā komiteju sēde notiks 2009.gada 29.jūlij ā plkst. 15:00; 
2. Novada domes ārkārtas sēde notiks 2009. gada 31. jūlij ā plkst. 10:00; 

 

 
Sēdi vadīja              _________________________(paraksts, datums)       Edvīns Meņķis 

 

     
Sēdi protokolēja  _____________________________________    Austra Boluža  

 

Sēdi slēdz plkst. 13.30 


