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LATVIJAS REPUBLIKA             

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 

________________________________________________________________________ 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES  

SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

      

2010.gada 23.septembrī          Nr.11 

 

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst.11.00 

 

Sēdi vada –  Edvīns Meľķis 

Protokolē –  Austra Boluža 

 

 Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags  

 

Nepiedalās - Aija Raginska, Edmunds Erdlāns, Inga Martinova - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: Andris Baltaruľķis, Maruta 

Cankale, Juris Krūmiľš, Jānis Kalniľš; Ivars Rubeniľš. 

administrācijas darbinieki: Rasma Mazulāne, Inese Tumanova, Biruta Vaivode, laikraksta 

„Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniľa 

     

Darba kārtība: 

 

1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. informācija. 

2. Informācija par piedalīšanos sanāksmē Mūžizglītības programmas Grundtvig 

starptautiskā mācību partnerību projekta Nr. 2010-1-LV1-GRU06-00905 1 

īstenošanu. 

3. Informācija par siltumapgādi Zasas pagastā. 

4. Informācija par Zemgales plānošanas reģiona attīstības sēdi Jēkabpilī. 

 

1.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („D/s Veselība Nr.149”, Ābeļu pagasts, 

kadastra Nr.5648 005 0202) 
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2.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Spāres”, Ābeļu pagasts, kadastra 

Nr.5648 001 0283) 

3.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Papardes”, Leimaľu pagasts, kadastra 

Nr.5674 003 0097) 

4.  Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Jēkabpils novada, Ābeļu pagastā:  

 „Karpas”, kadastra Nr.5648 006 0080, „Volfi”, kadastra Nr.5648 006 0081 

5.  Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Vējiľi” pārdošanu 

izsolē (kadastra Nr.5648 004 0161, Ābeļu pagasts)  

6.  Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Kalnišķi” pārdošanu 

izsolē (kadastra Nr. 5648 009 0030, Ābeļu pagasts) 

7.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Buciškas”, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads, kadastra Nr. 56980070102) 

8.  Par īres tiesību piešķiršanu (Normunds Krūmiľš, „Dzintari”, Zasas pag., 

Jēkabpils nov.) 

9.  Par īres un komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu 

10.  Par 02.12.2009. Vienošanās līguma Nr.76 laušanu un ugunsdzēsības automašīnas 

nodošanu turējumā un lietošanā SIA „TT TRANSPORTS” 

11.  Par atļauju realizēt projektu „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” 

12.  Par Viesītes sporta skolas mācību grupu atvēršanu Zasas vidusskolā 

13.  Par finansiālo atbalstu Viesītes sporta skolas mācību grupu atvēršanai 

14.  Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

direktoru amatalgu apstiprināšanu  

15.  Par līdzekļu piešķiršanu Lāčplēša dienas skrējiena organizēšanai 

16.  Par Jēkabpils novada amatniecības centra „Rūme” nolikuma apstiprināšanu 

17.  Par saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi 2010. gada 18.marta saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomu”” apstiprināšanu 

18.  Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Grozījumi 2009. gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu 

19.  Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi 2010. gada 17.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 

atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”” apstiprināšanu 

20.  Par 2010.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Saskaľošanas kārtība koku 

ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” 

precizēšanu un publicēšanu 

 
 Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meľķis ierosina 

iekļaut domes sēdes dienas kārtībā sekojošu jautājumu (pamats LR likuma „Par 

pašvaldībām” 31. pants): 

 

1 Par novada ģerboľa izmantošanu 

 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, 

Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 
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Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumu:  

 

21. Par novada ģerboľa izmantošanu 

 

1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. informācija  

 

 Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. informēja deputātus par 26.08.2010. 

domes sēdē pieľemto lēmumu izpildi un citiem veiktajiem darbiem. 

 

 Informācija pieľemta zināšanai. 

 

2. Informācija par piedalīšanos sanāksmē Mūžizglītības programmas Grundtvig 

starptautiskā mācību partnerību projekta Nr. 2010-1-LV1-GRU06-00905 1 īstenošanu. 

 

 Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu nodaļas vadītājs Aivars Vanags 

informēja deputātus par piedalīšanos sanāksmē un turpmāko darbību šajā projektā. 

 

Informācija pieľemta zināšanai. 

 

 

3. Informācija par siltumapgādi Zasas pagastā. 

  

 Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu nodaļas vadītājs Aivars Vanags 

informēja deputātus par sanāksmi Zasas pagastā, veiktajām iedzīvotāju aptaujām par 

siltumapgādes jautājumiem apkures sezonā un turpmāko rīcību. 

 

Informācija pieľemta zināšanai. 

 

 

4. Informācija par Zemgales plānošanas reģiona attīstības sēdi Jēkabpilī. 

 

 Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs informēja deputātus par Zemgales plānošanas 

reģiona attīstības sēdi Jēkabpilī, pārskatiem par īstenotajiem un plānotajiem projektiem. 

 

Informācija pieľemta zināšanai. 

 

 

 Jēkabpils novada domes deputāte Ināra Blumberga ierosina, lai visu informāciju par 

sanāksmēm, sēdēm un citiem jautājumiem, novada administrācijas darbinieki nosūta domes 

deputātiem uz e-pasta adresēm, lai būtu ātrāka informācijas piegāde. 

 

 

1.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„D/s Veselība Nr.149”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 005 0202) 

___________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 9.septembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Jeļenas Leinbotes 

iesniegums, kurā viľa lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām 



 4 

uz nekustamo īpašumu „D/s Veselība Nr.149”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, ar kadastra 

Nr.5648 005 0202, kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 0.0853 ha. 

 Iesniegumam pievienots 2010.gada 9.septembra 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, 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas 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, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 

66., 67.pantu,  

  
 Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, 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.149”, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 005 0202, kas sastāv no viena zemes 

gabala ar kopējo platību 0.0853 ha, saskaľā ar 2010.gada 9.septembrī noslēgto pirkuma 

līgumu, par pirkuma summu LVL ______________.  

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Jeļenai Leinbotei, Viesītes iela 51-73, Jēkabpils, LV-5201. 

 

 

2.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Spāres”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 001 0283) 

________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010. gada 03. septembrī Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē saľemts Arņa 

Upenieka iesniegums, kurā viľš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma 

tiesībām uz nekustamo īpašumu „Spāres”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 

5648 001 0283, kas sastāv no zemes gabala 0,2045 ha platībā.  

Iesniegumam pievienots 2010.gada 02.septembra 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, 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 
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1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 

66., 67.pantu  

  
 Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, 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 „Spāres”, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 001 0283, kas sastāv no zemes gabala 0,2045 ha 

platībā, saskaľā ar 2010. gada 02. septembrī noslēgto Pirkuma līgumu, par pirkuma summu 

LVL _____________. 
 

Sagatavoja: Ābeļu pagasta pārvalde 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, Arnim Upeniekam, Draudzības aleja 19-12, Jēkabpils, LV-

5201 

 

3. § 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Papardes”, Leimaľu pagasts, kadastra Nr.5674 003 0097) 

______________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 4.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Krievijas pilsones 

Svetlanas Tjagačevas, kuras vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas Irina Pētersone, iesniegums, 

kurā viľa lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu „Papardes”, Leimaľu pagasts, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr. 5674 003 0097, 

kopējo platību 0.4495 ha, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Ratītes”, atrodas Leimaľu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5674 003 0021, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 2.3 ha.  

Iesniegumam pievienots 2010.gada 13.jūlija 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, 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas 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, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 

66., 67.pantu, 

  
 Atklāti balsojot: PAR – 1 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – 1 balss (Gints Audzītis); ATTURAS –nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Papardes”, Leimaľu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 5674 003 0097, kopējo 

platību 0.4495 ha, saskaľā ar 2010.gada 13.jūlijā noslēgto Pirkuma līgums, no kura redzams, 

ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ___________. 

 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Svetlanas Tjagačevas pilnvarotai personai Irinai Pētersonei, Rīgā, Ezermalas ielā 

13-57. 

 

 

4. § 

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Jēkabpils novada, Ābeļu pagastā: 

 „„Karpas”, kadastra Nr.5648 006 0080, „Volfi”, kadastra Nr.5648 006 0081 

___________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 14.septembrī saľemts Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja 

iesniegums Nr.3-12/119, kurā lūdz pārdot izsolē sekojošus Jēkabpils novada Ābeļu pagastā 

esošus nekustamos īpašumus: 

 

1. „Karpas”, kadastra Nr.5648 006 0080; 

2. „Volfi”, kadastra Nr.5648 006 0081. 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 

mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Pamatojoties uz 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu 

un LR likumu „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, 

Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei veikt nekustamā īpašuma  „Karpas”, kadastra Nr.5648 

006 0080 un „Volfi”, kadastra Nr.5648 006 0081, dokumentu sagatavošanu īpašuma 

novērtēšanai un atsavināšanai.. 

 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei 

 

Plkst. 11:55 sēdes telpu atstāj deputāte Anita Lemaka. 
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5.§  

Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Vējiņi” pārdošanu izsolē 

(kadastra Nr. 5648 004 0161, Ābeļu pagasts) 

________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Jēkabpils novada dome 2010.gada 14.septembrī saľēma Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājumu Nr.3-12/119, pārdot izsolē Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta nekustamo īpašumu „Vējiľi”, apzīmējums kadastrā Nr. 5648 004 0161. 

      

19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, LR likumu „Valsts 

un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”, 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada 

pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 
 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Vējiľi”, 

Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā Nr.5648 004 0161, 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0044 0839.  

2. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam „Vējiľi”, kadastra Nr.5648 004 0161. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Vējiľi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums 

kadastrā Nr.5648 004 0161 sākumcenu (nosacītā cena) LVL 5000,00. 

4.  Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vējiľi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsoles 

noteikumus (pielikums Nr.1). 

5. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  

6. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļa. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, Īpašumu apsaimn.un pak.nod 

 

 

 PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.11,5.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

 „Vējiņi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā  

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Vējiľi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole, atbilstoši LR 
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Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam. 

2. Ziľas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Vējiľi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 

reģistrēts Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 0839 ar kadastra Nr. 5648 

004 0161 un sastāv no viena zemes gabala ar kopējo zemes platību 9.69 ha (kadastra 

apzīmējums 5648 004 0161), turpmāk tekstā - Objekts: 

2.2. Objekts sastāv no 7.19 ha lauksaimniecībā izmatojamās zemes, 1.60 ha mežiem, 0.65 ha 

krūmājiem, 0.14 ha zemes zem ūdeľiem un 0.11 ha zemes zem ceļiem. 

2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  

3. Pārdošanas metode: mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

4. Objekta izsoles sākumcena: LVL 5000,00 (pieci tūkstoši lati). Maksāšanas līdzeklis: LVL 

(Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 

5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 

Izsolē piedalās pretendenti, kas laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izsludinātajā termiľā t.i. līdz 

2010.gada 23.novembra plkst.10.00 piesakās uz objekta izsoli, reģistrējas par izsoles 

dalībniekiem un iemaksā reģistrācijas maksu un drošības naudu. Izsole notiks 2010. gada 

23.novembrī plkst. 10
15 

Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

apspriežu telpā Nr.10. 

6. Izsoles dalībniekiem līdz 2010.gada 23.novembra plkst.10.00: 

6.1. jāiemaksā izsoles reģistrācijas maksa Ls 50,00 (piecdesmit lati) un drošības nauda 10% 

apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas Ls 500,00 (pieci simti latu), ieskaitot 

Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S "Latvijas Hipotēku un 

zemes banka" Jēkabpils filiāles kontā Nr. LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22. 

6.2. jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

6.2.1. juridiskām personām, arī personālsabiedrībām: 

1. pieteikums;  

2. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 

3. attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4. Uzľēmuma reģistra izziľa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju 

(izziľa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas);  

5. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija). 

6. kvīts par reģistrācijas maksa un drošības naudas samaksu; 

6.2.2. fiziskai personai: 

1. pases kopija ar atzīmi par pastāvīgo dzīvesvietu Latvijas Republikā vai izziľu par 

dzīvesvietas deklarāciju,   

2. kvīts par reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksu; 

7. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti žurnālā (protokolā), ierakstot šādas ziľas: 

7.1. dalībnieka kārtas numurs, 

7.2. vārds un uzvārds vai juridiskās personas pilns nosaukums un reģistrācijas apliecības  

numurs, 

7.3. juridiskā adrese vai deklarētā (pastāvīgā) dzīvesvieta, 

7.4. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksu. 

8. Piereģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles sagatavošanas darba grupa (sekretārs) 

izsniedz reģistrācijas apliecību. 

9. Izsoles kārtība: 

9.1. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieki uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata 

viľiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un reģistrācijas apliecībā 

ierakstītajam kārtas numuram. 
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9.2. Izsole notiek tad, ja uz izsoli ierodas vismaz divi piereģistrētie dalībnieki. Dalībniekam, 

kurš nav ieradies uz izsoli, tiek atmaksāta drošības nauda. Izsoles reģistrācijas maksa netiek 

atmaksāta. 

9.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsolāmais objekts tiek pārdots 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par noteikto objekta sākumcenu Ls 5000,00 

(pieci tūkstoši  latu).   

9.4. Ja izsole nenotiek, izsoles komisija izstrādā jaunus objekta izsoles noteikumus. 

10. Izsoles gaita tiek protokolēta.  

11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo objektu, paziľo tā pārdošanas 

sākumcenu, kā arī izsoles soli- Ls 100,- (viens simts latu), par kādu paaugstināms katrs 

nākamais solījums. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā objekta 

cenu, kuras solis nav mazāks par izsoles noteikumos noteikto soli. Izsolē starp tās 

dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles 

rezultātus un gaitu. 

12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles 

vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās 

cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. Ja neviens no dalībniekiem vairs 

augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to 

ar āmura piesitienu. Persona, kura solījusi pēdējo augstāko cenu uzrāda dalībnieka 

reģistrācijas numuru un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

13. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā 

norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

14.Objekta nosolītājs saľem izziľu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 

15. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola 

parakstīšanas dienas. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, drošības nauda 

tiek ieskaitīta nosolītā Objekta apmaksā. Reģistrācijas maksa izsoles dalībniekiem netiek 

atmaksāta. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, 

reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Jēkabpils filiāles 

kontā Nr. LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22.  

16. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina 

izsoles rezultātus un Jēkabpils novada pašvaldība slēdz nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. 

17. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis šo noteikumu 15.punktu, izsole tiek paziľota par 

nenotikušu. Reģistrācijas maksa un drošības nauda izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. 

18. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis izsolīto objektu, nedēļas laikā tiek atmaksāta 

drošības nauda. 

19. Pēc izsoles, izsoles komisija apstiprina dokumentus par notikušo izsoli un paziľo par tās 

rezultātiem. 

20. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada domes izsoles komisija, kas 

apstiprināta ar 2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 69.§).  

21.Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem pieľemt lēmumu ir tiesības izsoles 

komisijai. 

25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no 

izsoles dienas. 

 

 

6.§  

Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Kalnišķi” pārdošanu izsolē 

(kadastra Nr. 5648 009 0030, Ābeļu pagasts) 

___________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
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Jēkabpils novada dome 2010.gada 14.septembrī saľēma Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājumu Nr.3-12/119, pārdot izsolē Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta nekustamo īpašumu „Kalnišķi”, apzīmējums kadastrā Nr. 5648 009 0030. 

      

19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, LR likumu „Valsts 

un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”, 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada 

pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  

 
 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Kalnišķi”, 

Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā Nr.5648 009 0030, 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0041 9283.  

2. Rīkot mutisku  izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam „Kalnišķi”, kadastra Nr.5648 009 0030. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Kalnišķi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums 

kadastrā Nr.5648 009 0030 sākumcenu (nosacītā cena) LVL 750,00. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalnišķi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsoles 

noteikumus (pielikums Nr.1). 

5. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  

6. Par lēmuma izpildi atbildīgā- Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļa. 

 
Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Ābeļu pagasta pārvaldei, Īpašumu apsaimn.un pak.nod 

 
 

 PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.11,6.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

 „Kalnišķi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā  

IZSOLES NOTEIKUMI 

 
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Kalnišķi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole, atbilstoši 

LR Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam. 

2. Ziľas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Kalnišķi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 

reģistrēts Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0041 9283 ar kadastra Nr. 5648 

009 0030 un sastāv no viena zemes gabala ar kopējo zemes platību 1.82 ha (kadastra 
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apzīmējums 5648 009 0030), turpmāk tekstā - Objekts: 

2.2. Objekts sastāv no 1.72 ha mežiem un 0.10 ha zemes zem ceļiem. 

2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  

3. Pārdošanas metode: mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

4. Objekta izsoles sākumcena: LVL 750,00 (septiľi simti piecdesmit lati). Maksāšanas 

līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 

5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 

Izsolē piedalās pretendenti, kas laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izsludinātajā termiľā t.i. līdz 

2010.gada 23.novembra plkst.11.00 piesakās uz objekta izsoli, reģistrējas par izsoles 

dalībniekiem un iemaksā reģistrācijas maksu un drošības naudu. Izsole notiks 2010. gada 

23.novembrī plkst. 11.
15 

Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

apspriežu telpā Nr.10. 

6. Izsoles dalībniekiem līdz 2010.gada 23.novembra plkst.11.00: 

6.1. jāiemaksā izsoles reģistrācijas maksa Ls 50,00 (piecdesmit lati) un drošības nauda 10% 

apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas Ls 75,00 (septiľdesmit pieci lati), 

ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S "Latvijas 

Hipotēku un zemes banka" Jēkabpils filiāles kontā Nr. LV81LHZB5200170616003, kods - 

LHZBLV22. 

6.2. jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

6.2.1. juridiskām personām, arī personālsabiedrībām: 

1. pieteikums;  

2. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 

3. attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4. Uzľēmuma reģistra izziľa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju 

(izziľa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas);  

5. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija). 

6. kvīts par reģistrācijas nodevas un drošības naudas samaksu; 

6.2.2. fiziskai personai: 

1. pases kopija ar atzīmi par pastāvīgo dzīvesvietu Latvijas Republikā vai izziľu par 

dzīvesvietas deklarāciju,   

2. kvīts par reģistrācijas nodevas un drošības naudas samaksu; 

7. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti žurnālā (protokolā), ierakstot šādas ziľas: 

7.1. dalībnieka kārtas numurs, 

7.2. vārds un uzvārds vai juridiskās personas pilns nosaukums un reģistrācijas apliecības 

numurs, 

7.3. juridiskā adrese vai deklarētā (pastāvīgā) dzīvesvieta, 

7.4. atzīme par reģistrācijas nodevas un drošības naudas samaksu. 

8. Piereģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles sagatavošanas darba grupa (sekretārs) 

izsniedz reģistrācijas apliecību. 

9. Izsoles kārtība: 

9.1. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieki uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata 

viľiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un reģistrācijas apliecībā 

ierakstītajam kārtas numuram. 

9.2. Izsole notiek tad, ja uz izsoli ierodas vismaz divi piereģistrētie dalībnieki. Dalībniekam, 

kurš nav ieradies uz izsoli, tiek atmaksāta drošības nauda. Izsoles reģistrācijas maksa netiek 

atmaksāta. 

9.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsolāmais objekts tiek pārdots 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par noteikto objekta sākumcenu Ls 5000,00 
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(pieci tūkstoši  latu).   

9.4. Ja izsole nenotiek, izsoles komisija izstrādā jaunus objekta izsoles noteikumus. 

10. Izsoles gaita tiek protokolēta.  

11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo objektu, paziľo tā pārdošanas 

sākumcenu, kā arī izsoles soli- Ls 50,- (piecdesmit lati), par kādu paaugstināms katrs 

nākamais solījums. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā objekta 

cenu, kuras solis nav mazāks par izsoles noteikumos noteikto soli. Izsolē starp tās 

dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles 

rezultātus un gaitu. 

12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles 

vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās 

cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. Ja neviens no dalībniekiem vairs 

augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to 

ar āmura piesitienu. Persona, kura solījusi pēdējo augstāko cenu uzrāda dalībnieka 

reģistrācijas numuru un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

13. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā 

norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

14.Objekta nosolītājs saľem izziľu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 

15. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola 

parakstīšanas dienas. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, drošības nauda 

tiek ieskaitīta nosolītā Objekta apmaksā. Reģistrācijas maksa izsoles dalībniekiem netiek 

atmaksāta. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, 

reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Jēkabpils filiāles 

kontā Nr. LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22.  

16. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina 

izsoles rezultātus un Jēkabpils novada pašvaldība slēdz nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu. 

17. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis šo noteikumu 15.punktu, izsole tiek paziľota par 

nenotikušu. Reģistrācijas maksa un drošības nauda izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. 

18. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis izsolīto objektu, nedēļas laikā tiek atmaksāta 

drošības nauda. 

19. Pēc izsoles, izsoles komisija apstiprina dokumentus par notikušo izsoli un paziľo par tās 

rezultātiem. 

20. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada domes izsoles komisija, kas 

apstiprināta ar 2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 69.§).  

21.Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem pieľemt lēmumu ir tiesības izsoles 

komisijai. 

25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no 

izsoles dienas. 

 

 

7.§  

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Buciškas”, Zasas pagasts, Jēkabpls novads, kadastra Nr. 56980070102) 

______________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

 2010.gada 14.septembrī Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi Pētera Dardzāna 

iesniegums (reģ. Zasas pagasta pārvaldē Nr.1-12/153) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā 

īpašuma „Buciškas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, lauksaimniecības zemes platību 23 ha 

platībā.  
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 Iesniegumam pievienots:  

1) Zemesgrāmatu apliecības kopija,  

2) Zemes robežu plāna kopija.  

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

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai.  

 Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka: 

1) īpašums „Buciškas” nav apgrūtināts ar kredītsaistībām;  

2) saskaľā ar Jēkabpils novada 2009.gada 17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6, 18§) 

apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas 

plānojumiem”, nekustamais īpašums „Buciškas” ar kadastra Nr.5656980070102 Jēkabpils 

novada Zasas pagastā, atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – lauksaimniecības teritorija;  

3) Zasas pagasta apbūves noteikumu 6.10.2 punkts nosaka, ka zemnieku saimniecību 

jaunveidojamu zemesgabalu minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 10 ha un piemājas 

saimniecību (amatnieku, mazsaimniecību) jaunveidojamu zemesgabalu minimālā platība 

nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha. 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, 

pieľemot lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  

 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Zemes 

ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaľā ar Ministru kabineta 

11.12.2007. noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.1.1.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils novada 2009.gada 

17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6, 18§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie 

noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Atļaut izstrādāt Pēterim Dardzānam zemes ierīcības projektu īpašuma „Buciškas, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads, zemes gabala ar kadastra Nr. 56980070102 sadalīšanai.  

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā) 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Jēkabpils novada 

pašvaldībā.  

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

spēkā.  

 

 

Sagatavoja Zasas pagasta pārvalde 

Izsūtīt: P.Dardzānam, Daugavas iela 7, Kokneses pagasts, Kokneses novads  

 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.11,7.§) 
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Darba uzdevums 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Buciškas”, Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980070102 sadalīšanai 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

 Zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projektu) izstrādā licencēta persona. 

2. projekta izstrādes mērķis: 
 Zemes gabala sadale. 

3. Projekta sastāvs: 
3.1. Izejas materiāli: 

3.1.1. Licence; 

3.1.2. Darba uzdevums; 

3.1.3. Zemes robežu plāns; 

3.1.4. Īpašuma piederību apliecinoši dokumenti; 

3.1.5. Projekta izstrādē ieinteresētā zemes īpašnieka priekšlikumi un Projekta Izstrādātāja 

atbildes; 

3.1.6. Institūciju nosacījumi, atzinumi un saskaľojumi. 

3.2. Paskaidrojuma raksts. 

3.3. Projekta grafiskā daļa: 

3.3.1. Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1 : 10000, uzrādot: 

3.3.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

3.3.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

3.3.1.3. jaunizveidojamā zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Zasas pagasta 

teritorijas plānojumam; 

3.3.1.4. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot apgrūtinājumu 

veidu un platību; 

3.3.1.5. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

4. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

4.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši Zasas 

pagasta teritorijas plānojumam. 

4.2. Apgrūtinājumi atbilstoši Zasas pagasta teritorijas plānojumam. Aizsargjoslu 

likumam. 

5. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība. 

 Pirms Projekta iesniegšanas Jēkabpils novada pašvaldībā, Projektu saskaľo: 

5.1. ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālo nodaļu; 

5.2. Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saľemšanas. 

6. Prasības projekta noformēšanai: 

 Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem 

Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  

 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 Saskaľā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu 

sagatavo trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, 

otru nodod projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 

 

 

Plkst.12:10 sēdes telpu atstāj A.Baltaruľķis. 

 

 

8.§ 
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Par īres tiesību piešķiršanu 
(Normunds Krūmiľš, „Dzintari”, Zasas  pag., Jēkabpils nov.)  

___________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 25.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Normunda Krūmiņa 

iesniegums, kurā viľš lūdz piešķirt dzīvokli Sila ielā 2a dzīvoklis 6, Zasas pagastā, Jēkabpils 

novadā, sakarā ar to, ka tiek veidota jauna ģimene.  

Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.7. punkts nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldība sniedz 

palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo 

telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 16. septembra Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada 

pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības Normundam Krūmiľam uz dzīvojamo telpu Sila ielā 2a, dzīvoklis 

6, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Uzdot Normundam Krūmiľam viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, 

noslēgt dzīvojamo telpu Sila ielā 2a, dzīvoklis 6, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres 

līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses Sila iela 2a dzīvoklis 6, Zasas pagasts 

Jēkabpils novads. 

3.  Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar Normundu Krūmiľu un nodot dzīvokli saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas 

aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. 

 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt:  Zasas pagasta pārvaldei, Normundam Krūmiņam  

 

 

9.§ 

Par īres un komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu 

___________________________________________________________________ 

E.Meľķis, A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 19.augustā saľemts Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes 16.08.2010. 

iesniegums Nr.3-12/105 „Par parāda dzēšanu”, kurā Ābeļu pagasta pārvalde lūdz dzēst Ivetas 

Komares,  komunālo pakalpojumu (īres un komunālo pakalpojumu) parādu LVL _____ 

sakarā ar I.Komares nāvi. Iesniegumam pievienots Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas 

23.08.2010. izraksts no miršanas reģistra Nr.DZN-10-1770-sd.  

Parāda par īri un komunālajiem pakalpojumiem piedziľa veikta pamatojoties uz LR 
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Rīgas rajona tiesas 2008.gada 18.septembra spriedumu civillietā Nr.C16038208. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 16. septembra Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem, 

  
 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Ābeļu pagasta pārvaldei norakstīt zaudējumos Ivetas Komares īres un komunālo 

pakalpojumu parāda summu LVL ____, sakarā ar Ivetas Komares nāvi. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt:  Ābeļu  pagasta pārvaldei 

 

 

10.§ 

Par 02.12.2009. Vienošanās līguma Nr.76 laušanu un  

ugunsdzēsības automašīnas nodošanu turējumā un lietošanā  

SIA „TT TRANSPORTS” 

______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 3.septembrī Jēkabpils novada pašvaldība saľēma Zasas pagasta pārvaldes 

03.09.2010.iesniegumu Nr.1-9/114, pārslēgt līgumu par ugunsdzēsības automašīnas 

nodošanu lietošanā. 14.09.2010. saľemts SIA „TT TRANSPORTS” iesniegums ar lūgumu 

ľemt lietošanā ugunsdzēsības automašīnu ZIL-133 (izlaides gads 1983.).  

LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.sadaļa nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Ľemot vērā 

2010.gada 16. septembra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu un to, ka SIA „Viesuļi” uzsākts maksātnespējas process, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Lauzt 02.12.2009. noslēgto Vienošanās līgumu Nr.76 starp Jēkabpils novada pašvaldību 

un SIA „Viesuļi” par ugunsdzēsības automašīnas ZIL-133 (izlaides gads 1983.) nodošanu 

turējumā un lietošanā. 

2. Noslēgt vienošanās līgumu par ugunsdzēsības automašīnas ZIL-133 (izlaides gads 1983.) 

nodošanu turējumā un lietošanā ar SIA „TT TRANSPORTS” . 

3. Pilnvarot Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldi noslēgt Vienošanās līgumu ar SIA „TT 

TRANSPORTS” . 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt:  Zasas  pagasta pārvaldei; SIA „TT TRANSPORTS” 
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11.§ 

Par atļauju realizēt projektu „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meľķis,  B.Vaivode 

 

Saľemta Rubenes pagasta pārvaldes 15.09.2010. vēstule nr.1-12/199 par atļauju 

realizēt projektu „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” par lielāku summu 

saskaľā ar iepirkuma procedūras rezultātiem. 

 

 Pamatojoties uz 2010.gada 16. septembra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem, LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Rubenes pagasta pārvaldei realizēt projektu „Rubenes pagasta sporta laukuma 

rekonstrukcija” par iepirkuma procedūras zemāko nosolīto cenu LVL 72185.27 

(septiľdesmit divi tūkstoši viens simts astoľdesmit pieci lati 27 santīmi) 

2. Starpību LVL 5618.35 (pieci tūkstoši seši simti astoľpadsmit lati 35 santīmi) starp LAD 

apstiprināto projekta summu un iepirkuma procedūrā nosolīto cenu segt no pārvaldes 

līdzekļiem. 

3. Rubenes pagasta pārvaldei par summu LVL 5618.35 (pieci tūkstoši seši simti 

astoľpadsmit lati 35 santīmi) paredzēt 2011.gada budžetā. 

 

Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Rubenes pagasta pārvaldei 

 
 

 

12. § 

Par Viesītes sporta skolas mācību grupu atvēršanu Zasas vidusskolā 

____________________________________________________________ 

E.Ūbele, U.Auzāns 

  

 Pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības 10.09.2010. vēstuli Nr.5-3/134, 

2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

 Atvērt Zasas vidusskolā Viesītes sporta skolas 2 (divas) mācību grupas, izmantojot 

Zasas vidusskolas sporta bāzi. 

 
Lēmumu sagatavoja Lietvedības nodaļa 
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Lēmumu izsniegt Viesītes sporta skolai, Zasas vidusskolai, Izglītības un kultūras pārvaldei 
 
 

13. § 

Par finansiālo atbalstu Viesītes sporta skolas mācību grupu atvēršanai 

___________________________________________________________ 

E.Meľķis, B.Vaivode 

 

 Pamatojoties uz Zasas vidusskolas 08.09.2010. vēstuli Nr.1-16/26, 2010.gada 

16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, 

  

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

 1. Piešķirt finansiālo atbalstu Zasas vidusskolai Viesītes sporta skolas mācību grupu 

atvēršanai, paredzot trenera slodzi 0,5 vienības ar atalgojumu Ls 125 (viens simts divdesmit 

pieci lati) mēnesī līdz 2010.gada 31.decembrim,  

 2. Kopējo summu LVL 620,45 (seši simti divdesmit lati 45 santīmi) piešķirt no 

novada līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 
Lēmumu sagatavoja Lietvedības nodaļa 

Lēmumu izsniegt Viesītes sporta skolai, Zasas vidusskolai, Izglītības un kultūras pārvaldei, 

Finanšu un ekonomikas nodaļai 
 
 

14. § 

Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās  

izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 

E.Meľķis , B.Vaivode 

 
 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, LR Ministru kabineta 22.12.2009. 

noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", LR 

Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt izglītības iestāžu direktoru mēnešu amatalgu ar 2010.gada 1.septembri sekojoši: 
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Nr.p.k

. 

Nosaukums Amatal

gas 

likme 

LVL 

t.sk. valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LVL 

t.sk.paš-

valdības 

budžeta 

līdzekļi 

LVL 

1. Ābeļu pamatskolas direktors 447.00 447.00 - 

2.  Bērzgala pamatskolas direktore 339,00 339,00 - 

3. Dignājas pamatskolas direktore 447,00 447,00 - 

4. Dunavas pamatskolas direktors 363,00 363,00 - 

5. Rubenes pamatskolas direktore 524,00 447,00 77,00 

6. Zasas vidusskolas direktors 471,00 471,00 - 

 

 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai, izglītības iestādēm, pagastu pārvaldēm 

 

 
 

15. § 

Par līdzekļu piešķiršanu Lāčplēša dienas skrējiena organizēšanai 

_____________________________________________________________ 

E.Meľķis, B.Vaivode 

 

Saľemts Ābeļu pagasta muzeja vadītāja A.Jakubovska iesniegums par Lāčplēša 

dienai veltītā skrējiena finansējuma nodrošināšanu. 

 

Pamatojoties uz 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem un LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt līdzekļus Lāčplēša dienai veltītajam skrējienam no pašvaldības 

administrācijas sporta aktivitātēm novirzītajiem līdzekļiem LVL 100 (viens simts 

lati). 

2. Apmaksai rēķinus atbilstoši izdevumu tāmei piestādīt ar Jēkabpils novada 

administrācijas rekvizītiem. 

 

 

Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, A.Jakubovskim 

 

 



 20 

16.§  

Par Jēkabpils novada amatniecības centra „Rūme” 

nolikuma apstiprināšanu 

_____________________________________________________________ 

E.Meľķis, U.Auzāns, A.Svarāne 

 

 Pamatojoties uz 2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem un LR 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

  

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Jēkabpils novada amatniecības centra „Rūme” nolikumu (pielikumā). 

 

Sagatavoja: A.Svarāne 

Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, AC „Rūme”, Zasas kultūras namam 

 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.11,16.§) 

 

Jēkabpils novada amatniecības centra „Rūme” 

NOLIKUMS 

 

Izstrādāts pamatojoties uz projekta LLI – 023  

„Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas  

pierobežas pievilcības veicinātājs” īstenošanas prasībām. 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Amatniecības centrs „rūme” (turpmāk tekstā AC „Rūme”) ir Jēkabpils novada Zasas 

kultūras nama struktūrvienība, kuras darbības pamatmērķis ir mākslas un amatniecības 

nozaru attīstības veicināšana, kas rada priekšnoteikumus Jēkabpils novada 

sociālekonomiskajai attīstībai. Savā darbībā AC „Rūme” atrodas Zasas kultūras nama 

pakļautībā. 

1.2. AC „Rūme” ir pašvaldības izveidota struktūrvienība, kura īsteno pašvaldību funkciju 

rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo amata prasmju saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību savā novadā. 

1.3. AC „Rūme” ir pašvaldības struktūrvienība, kuras darbības pamatmērķis ir īstenot 

pašvaldības funkcijas saskaľā ar „Likumu par pašvaldībām”. 

1.4. AC „Rūme” ir sava ieľēmumu – izdevumu tāme. 

1.5. AC „Rūme” pilns nosaukums :Jēkabpils novada amatniecības centrs „Rūme”. 

1.6. AC „Rūme” izveido, reorganizē un likvidē novada dome. 

1.7. AC juridiskā adrese : Jēkabpils novads, Zasas pagasts, „Rūme”, LV – 5239 
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2. Amatniecības centra „Rūme” galvenie uzdevumi 

2.1. AC „Rūme” galvenie uzdevumi ir : 

 2.1.1. Pildīt projekta LLI-023 gaitā izveidotās 5 gadu attīstības stratēģijas plāna 

uzdevumus . 

 2.1.2. Popularizēt projekta LLI-023 laikā izveidotos tūrisma maršrutus un citus 

tūrisma maršrutus Jēkabpils novadā. 

 2.1.3. Koordinēt amatniecības centru sadarbību starp Latvijas un Lietuvas partneriem 

projektā LLI-023 un citiem amatniecības centriem Latvijā un ārvalstīs. 

 2.1.4. Ieviest izglītojošas aktivitātes Jēkabpils novada amatnieku kapacitātes 

paaugstināšanai. 

 2.1.5. Plānot un ieviest pakalpojumus un produktus, kas veicina centra kā tūrisma 

objekta attīstību. 

 2.1.6. Iegūt, uzglabāt mākslas un amatniecības nozaru zināšanas un informācijas 

resursus un nodrošināt to pieejamību Jēkabpils novada māksliniekiem un amatniekiem. 

 2.1.7. Plānot, sagatavot un ieviest AC „Rūmes” pakalpojumus un produktu 

mārketinga pasākumus. 

 2.1.8. sadarboties ar Valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, masu 

informācijas līdzekļiem, kā arī ar dažādām interešu grupām (uzľēmējiem, amatniekiem, 

studentiem, pensionāriem, u.c.) 

 2.1.9. Ievērot un īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-

2013 vadlīniju prasības par projektu īstenošanu un rezultātiem. 

3. Amatniecības centra „Rūme” pienākumi, tiesības un atbildība 

3.1. AC „Rūme” pienākumi un tiesības: 

3.1.1. Nodrošināt AC „Rūme” organizatorisko, saimniecisko un radošo darbību atbilstoši 

tā Nolikumā iekļautajiem uzdevumiem un apstiprinātajam AC darbības plānam. 

3.1.2. Izstrādāt un realizēt AC „Rūme” darbības plānus, pēc apstiprināšanas nodrošināt to 

ieviešanu. 

3.1.3. Piesaistīt papildus līdzekļus vietēju, nacionālu un starptautisku projektu ietvaros 

AC darbības nodrošināšanai. 

3.1.4. AC „Rūme” tiesību aktos noteiktajā kārtībā var būt brīvprātīgo ziedojumu un 

dāvinājumu saľēmējs. 

3.1.5. Sadarboties ar Latvijas Republikas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām 

personām mākslas un amatniecības nozaru jautājumos. 

3.1.6. Organizēt konferences, seminārus, izglītojošus pasākumus par mākslas un 

amatniecības jautājumiem savas kompetences ietvaros. 

3.1.7. Organizēt izstādes, plenērus, amatniecības un radošās darbnīcas. 

3.1.8. Piedalīties mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgu projektu un programmu 

realizēšanā. 

3.1.9. AC „Rūme” atbild par projekta LLI-023 ietvaros iegūto un AC nodoto materiālo 

vērtību saglabāšanu un izmantošanu AC vajadzībām projektā paredzētajiem mērķiem. 

 

4. Amatniecības centra „Rūme” pārvaldes struktūra 

4.1. AC „Rūme” darbību vada AC koordinators, kuru pieľem darbā un atbrīvo no darba 

Jēkabpils novada Zasas kultūras nama vadītājs. Darba līgumu ar struktūrvienības 

koordinatoru slēdz kultūras nama vadītājs. 

4.2. Zasas kultūras nama vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaľā ar Latvijas 

Valsts likumdošanu un šo nolikumu : 

4.2.1. organizē AC funkciju pildīšanu un atbild par to, vada struktūrvienības 

administratīvo darbu, nodrošina tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

4.2.2. pārvalda AC finanšu, personāla un citus resursus; 
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4.2.3. apstiprina AC darbinieku amatu aprakstus un nosaka to pienākumus; 

4.2.4. pieľem un atbrīvo no darba AC darbiniekus; 

4.3. AC koordinators: 

4.3.1. nodrošina AC gadskārtējā darbības plāna un budžeta pieprasījuma izstrādi; 

4.3.2. pārstāv AC visos tā kompetencē esošajos jautājumos; 

4.3.3. slēdz civiltiesiskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām AC darbības 

nodrošināšanai struktūrvienības ieľēmumu – izdevumu tāmes ietvaros; 

4.3.4. izdod rīkojumus un dod norādījumus AC darbiniekiem; 

4.3.5. izsniedz pilnvaras savas kompetences ietvaros; 

4.3.6. rīkojas ar AC mantu un naudas līdzekļiem atbilstoši apstiprinātajai tāmei un 

asignējumam, nodrošina finanšu disciplīnas ievērošanu un materiālo līdzekļu saglabāšanu; 

4.3.7. sagatavo un iesniedz Jēkabpils novada Zasas kultūras nama vadītājam pārskatus 

par AC darbu; 

4.3.8. atbild par projekta LLI-023 īstenošanas, mērķu un saistību pienācīgu izpildi; 

4.3.9. atbild par AC teritorijas sakopšanas darba organizēšanu; 

4.3.10. atbild par ugunsdrošību un kārtību AC „Rūme”; 

4.3.11. darbojas atbilstoši AC koordinatora amata aprakstam. 

 

5. Amatniecības centra „Rūme” darbības uzraudzība 

5.1. AC darbības uzraudzību veic Jēkabpils novada Zasas kultūras nama vadītājs, Jēkabpils 

novada pašvaldības izpilddirektors un Jēkabpils novada dome. 

5.2. Jēkabpils novada dome veic šādus uzraudzības pasākumus: 

 5.2.1. lemj par AC nolikuma grozījumiem un papildinājumiem; 

 5.2.2. lemj par finansējuma piešķiršanu AC; 

 5.2.3. lemj par pašvaldības mantas nodošanu AC vadījumā; 

 5.2.4. nosaka AC koordinatora darba slodzes apmēru un amatalgu. 

5.3. Jēkabpils novada izpilddirektors veic šādus uzraudzības pasākumus: 

 5.3.1. saskaľo ar AC darbības plānu un apstiprina gada budžeta apjomu; 

 5.3.2. novērtē AC darbības rezultātus; 

5.4. Jēkabpils novada Zasas kultūras nama vadītājs veic šādus uzraudzības pasākumus: 

 5.4.1. pieľem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda AC koordinatoru, 

 5.4.2. atceļ AC koordinatora prettiesiskus lēmumus. 

 

6. Amatniecības centra „Rūme” manta un finanšu līdzekļi 

6.1. AC mantu un finanšu līdzekļus veido : 

 6.1.1. AC vadījumā nošķirtā pašvaldības manta; 

 6.1.2. pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums; 

 6.1.3. AC ieľēmumi, tai skaitā – ieľēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 

 6.1.4. juridisku un fizisku personu ziedojumi un dāvinājumi; 

 6.1.5. ieľēmumi no valsts un pašvaldību pasūtījumiem. 

6.2. Atbilstoši Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 vadlīnijām, 

piecus gadus pēc projekta LLI-023 realizēšanas beigām (līdz 2016.gada 1.maijam) AC 

mērķis nedrīkst būt peļľas gūšana. Visiem struktūrvienības finanšu līdzekļiem jābūt 

novirzītiem AC attīstībai un darbības uzturēšanas nodrošināšanai. 

6.3. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām AC atbild par tās valdījumā 

nodoto mantu. 

6.4.AC ir tiesības ieľēmumu – izdevumu tāmes ietvaros iegādāties savai darbībai 

nepieciešamo mantu. 

6.5. Noslēdzot finanšu gadu AC sagatavo darbības pārskatu.   
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7. Amatniecības centra likvidācija un reorganizācija 

7.1. Piecus gadus pēc projekta LLI-023 realizēšanas beigām (līdz 2016.gada 1.maijam) 

pašvaldība nodrošina AC darbības nepārtrauktību, atbilstoši Latvijas –Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007 - 2013 vadlīnijām un projekta LLI – 023 mērķiem. 

7.2. AC reorganizē vai likvidē Jēkabpils novada pašvaldība LR likumdošanā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

 

17.§  

Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījumi 2010. gada 18.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes nomu”” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

E.Meľķis, I.Tumanova  

 

 Ľemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 

9.septembra vēstuli Nr. 2.2-13/3956/5547 „Par saistošajiem noteikumiem”, pamatojoties uz 

2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 

ierosinājumiem un LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25 „Grozījumi 2010.gada 18.marta saistošajos 

noteikumos Nr. 6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomu”” (pielikumā).  

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai triju 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

 

Sagatavoja: I.Tumanova, Dz. Nartiša 

Izsūtīt: RAPLM, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV 1011 

 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 17.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr. 25 

 

 Grozījumi 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 
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Izdoti saskaņā ar LR likuma 
 „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

43. panta trešo daļu, 45. panta ceturto daļu, 

 

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 

šādus grozījumus:  

 
1. Papildināt saistošos noteikumus ar saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā 

redakcijā: „likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās 

daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu.”. 

 

2. Svītrot saistošo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4. apakšpunktu. 

 

 

 

 
18.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Grozījumi 2009. gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

E.Meľķis, Dz.Nartiša, I.Tumanova  

 

Izskatot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) 

2010. gada 7. septembra vēstuli Nr. 2.2-13/8920/5483 „Par saistošajiem noteikumiem”, 

Jēkabpils novada dome konstatēja, ka ir nepieciešams veikt grozījumus 2009. gada 15. 

oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām” (stājās 

spēkā 2010. gada 22. janvārī), ľemot vērā Ministrijas norādījumus, jo 2010. gada 22. jūlija 

saistošie noteikumi Nr. 20 „Grozījumi 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” tika publicēti pašvaldības izdevumā „Ļaudis 

un Darbi” 2010. gada 10. septembrī un stājās spēkā 2010. gada 11. septembrī. 

Ľemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010. gada 7. 

septembra vēstuli Nr. 2.2-13/8920/5483 „Par saistošajiem noteikumiem”, pamatojoties uz 

2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 

ierosinājumiem un LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26 „Grozījumi 2009. gada 15.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” (pielikumā).  

 2. Nosūtīt saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 

triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

Sagatavoja: I.Tumanova, Dz. Nartiša 

Izsūtīt: RAPLM, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV 1011 
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PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.11,18.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr.26 

 

 „Grozījumi 2009. gada 15.oktobra saistošajos noteikumos  

Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma 

 „Par pašvaldībām”14. panta trešo daļu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7.punktu, 

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 

 noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

 pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3., 4.,9.punktu 
 

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 15.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

„3. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās dienā, tirgojot: 

 

3.1. pašu ražotu lauksaimniecības produkciju Ls 1,00 

3.2. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumus 

Ls 1,00 

3.3. alkoholiskus dzērienus Ls 15,00 

3.4. alu Ls 5,00 

3.5. bezalkoholiskos dzērienus un karstas uzkodas Ls 2,00 

3.6. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces Ls 5,00 

3.7. lietotus apģērbus un apavus Ls 3,00 

 

 2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.
1
 punktu šādā redakcijā: 

 

„3.
1
 Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad 

nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu likmes.” 

 

 3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.
2
 punktu šādā redakcijā: 

 

„3.
2
 Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam 

norādītajās vietās.” 

 

 

19.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi 2010. gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

E.Meľķis, Dz.Nartiša, I.Tumanova  
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Izskatot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) 

2010. gada 7. septembra vēstuli Nr. 2.2-13/7556/5485 „Par saistošajiem noteikumiem”, 

Jēkabpils novada dome konstatēja, ka ir nepieciešams veikt grozījumus 2010.gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 

atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” (stājās spēkā 2010. gada 12. 

augustā), ľemot vērā Ministrijas norādījumus. 

Jēkabpils novada dome nepiekrīt Ministrijas atzinumam daļā par saistošo noteikumu 

7.4. apakšpunkta („izziľu par nodarbināto Jēkabpils novada iedzīvotāju skaitu un vidējo 

darba samaksu”) precizēšanu. Minētais apakšpunkts atstājams esošā redakcijā, jo šī 

informācija ir administratīvā procesa dalībnieka rīcībā un iestāde to var iegūt tikai no 

administratīvā procesa dalībnieka. 

Ľemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010. gada 7. 

septembra vēstuli Nr. 2.2-13/7556/5485 „Par saistošajiem noteikumiem”, pamatojoties uz 

2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 

ierosinājumiem un LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

 1 .Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27 „Grozījumi 2010. gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 

atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”” (pielikumā).  

 2. Nosūtīt saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 

triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

Sagatavoja: I.Tumanova, Dz. Nartiša 

Izsūtīt: RAPLM, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV 1011 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.11,19.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr. 27 

 

 Grozījumi 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

43. panta trešo daļu, 45. panta ceturto daļu, 
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 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” šādus grozījumus:  

 

1. Aizstāt 4.1. apakšpunktā vārdus „par 2 nākamajiem taksācijas gadiem” ar vārdiem „par 

nākamajiem diviem taksācijas periodiem”. 

 

2. Aizstāt 5.1. apakšpunktā vārdus „par 2 nākamajiem taksācijas gadiem” ar vārdiem „par 

nākamajiem diviem taksācijas periodiem”. 

 

3. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„5.3. fiziskām personām, kurām ar Jēkabpils novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts 

maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss par vienģimenes un divģimeľu dzīvojamām 

mājām, daudzdzīvokļu mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir 

vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošanas 

ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai – 50% 

apmērā.” 

 

4. Svītrot 7.2., 7.3., 8.2., 8.3. apakšpunktu. 

 

5. Svītrot 11. punktu. 

 

6. Svītrot 12. punktu. 

 

7. Svītrot 14. punktu. 

 

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.3. ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs iznomā attiecīgo nekustamo īpašumu vai tā 

daļu.” 

 

9. Svītrot 22. punktu. 

 

 

 

20.§ 

Par saistošo noteikumu 2010. gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Saskaņošanas 

kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” 

precizēšanu un publicēšanu  
_____________________________________________________________ 

E.Meľķis, Dz.Nartiša, I.Tumanova  

 

Izskatot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) 

2010. gada 7. septembra vēstuli Nr. 2.2-13/8920/5483 „Par saistošajiem noteikumiem”, 

Jēkabpils novada dome konstatēja, ka ir nepieciešams precizēt 2010. gada 22. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 19 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” atbilstoši Ministrijas atzinumā norādītajam un 

publicēt precizētos saistošos noteikumus. 
Ľemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010. gada 7. 

septembra vēstuli Nr. 2.2-13/8920/5483 „Par saistošajiem noteikumiem”, pamatojoties uz 

2010.gada 16.septembra Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības 
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komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 

ierosinājumiem un LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,  

  
 Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

 1. Precizēt saistošos noteikumus 2010. gada 22. jūlija saistošos noteikumus Nr. 19 

„Saskaľošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā” atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010. gada 7. 

septembra vēstulē (atzinumā) Nr. 2.2-13/8920/5483 „Par saistošajiem noteikumiem”, 

norādītajam (pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts). 

 2.Publicēt precizētus 2010. gada 22. jūlija saistošos noteikumus Nr. 19 „Saskaľošanas 

kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” 

Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 3.Nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

 

Sagatavoja: I.Tumanova, Dz. Nartiša 

Izsūtīt: RAPLM, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV 1011 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.09.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 20.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

precizētie saistošie noteikumi Nr. 19 

 

Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes  

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 

 
Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

 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.  

2. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaľošanu Jēkabpils novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) vārdā veic un lēmumu pieľem attiecīgās Jēkabpils novada 

pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk – atbildīgā persona), kura pagasta 

teritorijā tiek plānota koku ciršana.  

3. Fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk - Pieteicējs), kurām nepieciešams Pašvaldības 

saskaľojums koku ciršanai, iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai adresētu rakstisku 

iesniegumu (1. pielikums).  

4. Atbildīgā persona pirms lēmuma par atļauju koku ciršanai pieľemšanas, veic koku 

apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un īpašuma piederības apliecinošus 
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dokumentus. Koku apsekošanai nepieciešamības gadījumā atbildīgā persona pieaicina 

speciālistus attiecīgajā jomā. 

5. Pirms lēmuma pieľemšanas par koku ciršanu atbildīgā persona nosaka sabiedriskās 

apspriešanas procedūras nepieciešamību. 

6. 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 septiľas dienas. 

7. Atbildīgās personas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8. Avārijas kokus - ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska situāciju (nolūzuši, 

aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakľu sistēmu vai citādi bīstams koks) - atļauts cirst 

bez atbildīgās personas atļaujas, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksāža 

vai pirms darbu veikšanas telefoniski informēta atbildīgā persona. 

9. Avārijas kokus, kas radušies dabas stihiju rezultātā, atļauts novākt bez rakstiskas atļaujas, 

pēc darbu veikšanas informējot atbildīgo personu. 

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

  

 

 

 
1.pielikums 

 

 Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajiem  

noteikumiem Nr.19 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai  

ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā” 

 

 

IESNIEGUMS 
 

Koku ciršanai ārpus meža 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  ___________________________ 
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Izdevēja iestāde _______________________________________________________ 

 

Koku ciršanas pamatojums:______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Zemes gabala kadastra 

numurs 

Koku 

 suga 

Izcērtamo 

koku 

skaits gab. 

   

   

 
Pievienoti dokumenti: 

 

1. Zemes grāmatas kopija. 

2. Zemes robežu plāna kopija. 

3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija. 

4. _____________________________________________________________ 

 

 

20__.gada ____ . ____________________ 

 

Iesniedzēja paraksts _____________________  

 

 

 

21. § 

Par novada ģerboņa izmantošanu 

____________________________________________________________ 

E.Meľķis 

  

 Pamatojoties uz Valsts Heraldikas komisijas 12.07.2010. atzinumu Nr.1628 par 

Jēkabpils novada ģerboľa atbilstību heraldikas prasībām, LR Kultūras ministrijas 

30.07.2010. vēstuli Nr.02.2-6-23 par Jēkabpils novada ģerboni un LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns,); PRET – nav; 

ATTURAS – 3 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Aivars Vanags), Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

 Izmantot Jēkabpils novada ģerboni pašvaldības iestāžu dokumentu sistēmā ietilpstošo 

dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ar 2010.gada 1.oktobri. (Veidlapa pielikumā). 

 

Lēmumu sagatavoja Lietvedības nodaļa 

Lēmumu izsniegt Lietvedības nodaļai, pašvaldības iestādēm 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 23.09.2010. sēdes  

lēmumam (protokols Nr.11, 21.§)  

 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

ADMINISTRĀCIJA 
 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, konta nr. LV81 LHZB 5200 1706 1600 3 

Tālr. 65220730, 65220733, fakss 65220731, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 

 
 
 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

IESTĀDES NOSAUKUMS 
 

Iestādes rekvizīti 

 
 
 

 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2010.gada 14.oktobrī. 

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 21.oktobrī. 

 

Sēde slēgta plkst. 13:20 

 
Sēdi vadīja ____.09.2010.       E.Meľķis 

 

Protokolēja  

 

A.Boluža 
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