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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2011. gada 24.februārī          Nr.3 

 

Sēde norises vieta: Jēkabpilī 

Sēde sasaukta plkst. 11:00 

Sēdi atklāj plkst. 11:05 

 

Sēdi vada –  Edvīns Meľķis 

Protokolē –  Austra Boluţa 

 

Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra JakovickaAnita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija 

Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns 

 

Nepiedalās - Intra Kurme, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne - attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās uzaicinātā persona Edgars Līcis. 
 

Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: A.Baltaruņķis, M.Cankale, 

R.Jaudzems, J.Krūmiņš, J.Raubiška, I.Rubeniņš, A.Tropiks. 

administrācijas darbinieki: Jānis, Subatiņš, Inese Tumanova, Dz.Nartiša, I.Gusāre, laikraksta 

„Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa 
 

Darba kārtība: 

Informācija: 

1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

2.  Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija. 

3. Jēkabpils novada bāriņtiesas informācija. 

1.  Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ābeļu pagastā 

2.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabala ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā 

3.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Anitai Zakarevskai - zemes 

gabalam Margrietiņas ar kadastra  Nr.56820080164-2,3 ha platībā 

4.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Aldiņi”, Kalna pagasts, 

kadastra Nr.56660060022) 

5.  Par zemes ierīcības projekta „Ošenieki”, Ābeļu pagasts, apstiprināšanu un 

nosaukumu piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 

6.  Par papildmērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

7.  Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu (Bebru ielā 108, Jēkabpils, SIA “EIROBALT”, 

reģistrācijas Nr.45403013686) 

8.  Par 25.02.2009. zemes nomas līguma Nr.3 izbeigšanu 

9.  Par palīgēkas un tai piekrītošā zemesgabala iznomāšanu („Kalna Krūkliņi”,  Kalna 

pagasts, nodibinājums „Mārtiņa Fonds”, reģ. Nr. 40008018975) 

10.  Par 2 zemes nogabalu zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0185 

„Radzes”, nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu 

11.  Par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā 

(K.Pabērzs, PK 070786-11143, dzīv. „Ziemeļi”, Kūku pagasts, Krustpils novads) 
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12.  Par medību tiesību izmantošanu (Rubenes pagasta Štolnieces zemnieku 

saimniecības „Pūpoli”, īpašniece L.Štolniece) 

13.  Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu AS „Latvijas valsts meži” (AS „Latvijas 

valsts meži”, vien.reģ. Nr. 40003466281, juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, 

LV-1046) 

14.  Par meža cirsmas īpašumā „Banderi” Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 

pārdošanu izsolē („Banderi”, apzīmējums kadastrā Nr. 5652-003-0094) 

15.  Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības Leimaņu pagasta veco ļaužu 

nama – pansijas nolikuma apstiprināšanu  

16.  Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības Ģimenes atbalsta un krīzes 

centra nolikuma apstiprināšanu 

17.  Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā 

18.  Par Jēkabpils novada Zasas pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra nolikuma 

apstiprināšanu  

19.  Par aizdevuma līgumu nosacījumu maiņu 

20.  Par amata – sporta pasākumu organizators (3423 03) izveidošanu un darba algas 

apstiprināšanu 

21.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ābeļu pagasta pārvaldei E.Avotiņas ganāmpulka 

uzturēšanas izdevumu 2011.gada janvārī - februārī segšanai 

 

 

Domes deputāts Aivars Vanags ierosina no darba kārtības izslēgt 11.punktu „Par 

zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0117 „Mālaines-1, nekustamajā 

īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu” un iekļaut  Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas sēdes kārtībā atkārtotai izskatīšanai. 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija 

Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns); PRET- nav, ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS - 1 

balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Izslēgt no darba kārtības 11.punktu „Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 

Nr.5648-003-0117 „Mālaines-1, nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā Jēkabpils 

novadā nomu”. 

 

Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis ierosina 

iekļaut domes sēdes dienas kārtībā sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par 

pašvaldībām” 31. pants): 

 

1. Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

līdzfinansēto projektu „Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” vienkāršota 

renovācija” 

2. Par leģionāru atceres sarīkojuma finansējumu 

3. Par apvienotās Civilās aizsardzības komisijas (CAK) izveidošanu 

4. Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zemas 

enerģijas patēriņa ēkas” ar projektu „Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā 

renovācija” 
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5. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu 

 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:  

 

22.  Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

līdzfinansēto projektu „Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” vienkāršota 

renovācija” 

23.  Par leģionāru atceres sarīkojuma finansējumu 

24.  Par apvienotās Civilās aizsardzības komisijas (CAK) izveidošanu 

25.  Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zemas 

enerģijas patēriņa ēkas” ar projektu „Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā 

renovācija” 

26.  Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu 

 

 

Informācija: 

 

1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija. 

 Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs informēja deputātus braucienu uz Norvēģiju 

un noslēgto sadarbības līgumu.  

   

 

2. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

 Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par dokumentu 

vadības sistēmu „ Namejs”. 

 

 Informācija pieņemta zināšanai. 

 

3. Jēkabpils novada bāriľtiesas informācija. 

Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja informēja par bāriņtiesas darbu. 

  

 Informācija pieņemta zināšanai. 

  

1. § 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ābeļu pagastā  
___________________________________________________________________ 

Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi Ābeļu pagasta pārvaldes 

sniegto informāciju par zemes vienībām, par kurām Ābeļu pagasta padome pieņēmusi 

lēmumu par lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka: 

1. zemes lietošanas tiesības izbeigtas sekojošām personām: 
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1.1. Ar Ābeļu pagasta padomes 2009.gada 24.februāra sēdes lēmumu Nr. 13, P.S.,  

02.09.2008. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienībām : 

kadastra Nr.56480020139 – 0,08 ha; 

kadastra Nr.56480030242 – 0,2 ha; 

1.2. Ar Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr. 1.1.76., L.B., 

ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību : 

kadastra Nr.56480050090 – 0,0528 ha; 

1.3. Ar Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr. 1.65, N.C., ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību : 

kadastra Nr.56480020162 – 0,14 ha; 

1.4. Ar Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr. 1.96, L.M. ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību: 

kadastra Nr.56480050180 – 0,05 ha; 

1.5. Ar Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr. 1.111., A.K., 

ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību : 

kadastra Nr.56480050221 – 0,05 ha; 

1.6. Ar Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr. 1.81., J.S., ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību : 

kadastra Nr.56480050131 – 0,05 ha; 

1.7. Ar Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr. 1.82., S.G., ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību : 

kadastra Nr.56480050133 – 0,06 ha; 

1.8. Ar Ābeļu pagasta padomes 2007.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr. 14, A.L., ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību : 

kadastra Nr.56480050320 – 0,05 ha. 

 

2. Bijušie zemes lietotāji zemes nomas pirmtiesības nav izmantojuši, tāpēc 

pašvaldībai pamatojoties uz Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļu jāpieņem lēmums par attiecīgās zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

 

3. Ābeļu pagasta pārvaldē ir saņemti iesniegumi par zemes nomas līguma izbeigšanu 

no sekojošām personām: 

3.1. B.U., zemes vienība ar kadastra Nr.56480050215 – 0,06ha, (29.12.2010. 

iesniegums , reģ.Nr.3-14/490); 

3.2. A.Č., zemes vienība ar kadastra Nr.56480050230 – 0,06 ha (21.12.2010. 

iesniegums, reģ. Nr.3-14/483); 

3.3. A.P., zemes vienība ar kadastra Nr.56480050144 – 0,06 ha ( 25.05.2010. 

iesniegums Nr.3-14/242). 

  

 4. Iznomātie zemes gabali nav ierakstīti zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, tāpēc, 

izbeidzot nomas līgumus, pamatojoties uz Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļu jāpieņem lēmums par 

attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

 

Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils 

novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, kā arī uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļu,  
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 Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. IESKAITĪT rezerves zemes fondā sekojošas zemes vienības:  

kadastra Nr.56480020139 – 0,08 ha; 

kadastra Nr.56480030242 – 0,2 ha; 

kadastra Nr.56480020162 – 0,14 ha; 

kadastra Nr.56480050090 – 0,0528 ha; 

kadastra Nr.56480050180 – 0,05 ha; 

kadastra Nr.56480050221 – 0,05 ha;  

kadastra Nr.56480050131 – 0,05 ha; 

kadastra Nr.56480050133 – 0,06 ha; 

kadastra Nr.56480050215 – 0,06 ha; 

kadastra Nr.56480050230 – 0,06 ha; 

kadastra Nr.56480050144 – 0,06 ha; 

kadastra Nr.56480050320 – 0,05 ha; 

 

Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 12 lpp. 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 

 

2. § 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabala 

 ieskaitīšanu zemes rezerves fondā  
_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 

 Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi Ābeļu pagasta pārvaldes 

28.01.2011. iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.Š., uz zemes vienību ar 

kadastra Nr.56480020156 – 0,147 ha un , ņemot vērā to, ka Ābeļu pagasta pārvaldē ir 

saņemts I.Š iesniegums (29.12.2010., reģ.Nr.3-14/489) par to, ka viņa atsakās no zemes 

nomas pirmtiesībām, tad zemes vienība ieskaitāma zemes rezerves fondā. 

 Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam, juridiskajām un 

fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) 

līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja 

līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa. 

 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils 

novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, kā arī uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās 

daļas 4.punktu , 25.panta 2.
1
 daļu,  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
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Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Zemes lietotāja I.Š., zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņai piešķirto zemi „D/s 

Liesma Nr.120”, zemes vienības ar kadastra Nr.56480020156 – 0,147 ha ir izbeigušās 

2010.gada 31.decembrī. 

2. IESKAITĪT rezerves zemes fondā zemes vienību ar kadastra Nr.56480020156 – 0,147 

ha.  

 

 

3. § 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Anitai Zakarevskai - zemes gabalam 

Margrietiľas ar kadastra Nr.56820080164 - 2,3 ha platībā 
_________________________________________________________ 

E.Meņķis, 

 

 Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi VZD Zemgales reģionālās 

nodaļas sniegto informāciju par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām 

zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes 

robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par 

zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. 

 Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, juridiskajām un 

fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta 

teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma 

pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt 

(pirkt) zemi. 

 Zemes lietotājs saskaņā ar Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļā noteikto iegūst zemes nomas pirmtiesības 

uz viņa lietošanā bijušo zemi, kuras var izmantot līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils 

novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, kā arī uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās 

daļas 3.punktu , 25.panta 2.
1
 daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļas 8.punktu, 30.08.2005.MK 

noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Zemes lietotājas A.Z., zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viņai ar Rubenes pagasta 

padomes 12.09.1995. lēmumu piešķirto zemi Margrietiņas, kadastra Nr.56820080164 - 2,3 

ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā. 

2. Zemes gabals Margrietiņas, kadastra Nr.56820080164 - 2,3 ha platībā piekrīt pašvaldībai 

un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
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3. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu 

atbilstoši 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību”. 

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

spēkā. 

 

4. § 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(„Aldiņi”, Kalna pagasts, kadastra Nr.56660060022) 

______________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2011.gada 17.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts A.A., iesniegums ar 

lūgumu atdalīt no īpašuma „Aldiņi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra 

Nr.56660060022 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56660070015 5,4 ha platībā un piešķirt 

atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Meža Aldiņi”. 

Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 17.02.2000. lēmumu īpašuma tiesības uz 

Jēkabpils novada Kalna pagasta nekustamo īpašumu „Aldiņi”, A.A. ir nostiprinātas Jēkabpils 

novada Kalna pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.39. 

Zemesgrāmatu nodalījumā ir ierakstīts aizliegums bez AS „SEB banka”, nodokļu 

maksātāja kods 40003151743, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, 

sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 

A.A. ir uzrādījis 02.02.2011. AS „SEB banka”, nodokļu maksātāja kods 

40003151743, rakstisku piekrišanu nekustamā īpašuma atdalīšanai. 

Nekustamais īpašums „Aldiņi” ar kopplatību 36,2 ha sastāv no trijiem zemes 

gabaliem: 

1.zemes gabals ar kadastra Nr.56660060022 – 19,0 ha platībā; 

2.zemes gabals ar kadastra Nr.56660060183 – 11,8 ha platībā; 

3.zemes gabals ar kadastra Nr.56660070015 – 5,4 ha platībā. 

 

 Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Aldiņi” kadastra 

Nr.56660060022, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56660070015 – 5,4 ha 

platībā,  piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Meža Aldiņi”. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada 

domes apvienotās komitejas ierosinājumu, Jēkabpils novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 

2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaņā ar 

2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 19. 

panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14.panta 4.daļu;  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Aldiņi”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, kadastra 

Nr.56660060022 zemes gabalu ar kadastra Nr.56660070015 - 5,4 ha platībā . 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Aldiņi”, Kalna pagasts, Jēkabpils 

novads. Pēc zemes robežu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala platība var tikt 

precizēta. 

3. Noteikt saimniecībai „Meža Aldiņi” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Aldiņi” iepriekšējo zemes lietošanas mērķi - 

0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

5. § 

Par zemes ierīcības projekta „Ošenieki”, Ābeļu pagasts, apstiprināšanu un nosaukumu 

piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, Dz.Nartiša 

 

2011.gada 08.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „AV Mērnieks”, 

reģ.Nr.45403019778, juridiskā adrese Latgales 19, Jēkabpils, LV – 5202, iesniegums ar 

lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma „Ošenieki”, Ābeļu pagasts, 

kadastra Nr.56480050002 sadalīšanai. Īpašuma „Ošenieki” īpašniece E.O. ir iesniegusi 

pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumus atdalāmajiem zemes gabaliem : 

1. paliekošais zemes gabals 2,07 ha, nosaukums Ošenieki; 

2. zemes gabals 2,36 ha , nosaukums Mežmaliņas; 

3. zemes gabals 5,78 ha, nosaukums Ošu Meži; 

4. atdalīt zemes vienību ar kadastra Nr.56480050003, piešķirt nosaukumu Ozoltakas. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2011.gada 20.janvāra Jēkabpils novada 

domes lēmumu (protokols Nr.1,3.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 2007.gada 11.decembra noteikumiem 

Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Jēkabpils novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas 

apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 

6,18.§).  

Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

un 12.1., 12.2. punktiem,  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ošenieki”, Ābeļu pagasts 

(kadastra nr. 56480050002) saskaņā ar SIA „AV Mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu. 

2. Piešķirt nosaukumu „Mežmaliņas”, Ābeļu pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 2,36 ha 

platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 

3. Piešķirt nosaukumu „Ošu Meži”, Ābeļu pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 5,78 ha 

platībā (Nr. 3 zemes ierīcības projektā)  

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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4. Atdalīt zemes gabalu ar kadastra Nr.56480050003 – 1,0 ha platībā no īpašuma 

„Ošenieki” un piešķirt nosaukumu Ozoltakas, Ābeļu pagasts. 

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mežmaliņas”, Ābeļu pagasts nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

6. Noteikt nekustamajam īpašumam „Ošu Meži”, Ābeļu pagasts nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

7. Noteikt nekustamajam īpašumam „Ozoltakas”, Ābeļu pagasts nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

8. Noteikt paliekošajam īpašumam „Ošenieki”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480050002- 

2,07 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

6. § 

Par papildmērķa noteikšanu nekustamiem īpašumiem 
_______________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Rubenes pagasta pārvaldes 07.02.2011. 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas papildmērķi pašvaldībai 

piekrītošajām zemes vienībām ar kadastra Nr.56820040143 un kadastra Nr.56820080217. 

Ar 19.09.2008.gada Rubenes pagasta padomes lēmumu Nr.3, protokols Nr.9, pašvaldībai 

piekrītošajām zemēm Ceri, kadastra Nr.56820040143, un Vasarnieki, kadastra 

Nr.56820080217, ir noteikts zemes lietošanas mērķis 0601 – dzīvojamo māju apbūves 

teritorija. Ņemot vērā to, ka par minētajām zemēm tiek slēgti nomas līgumi par zemes 

izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām, nepieciešams noteikt šīm zemes vienībām 

papildmērķi – lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par 

Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra 

Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §),  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr.56820040143 nekustamā īpašuma lietošanas 

papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 3,7 

ha lauksaimniecībā izmantojamajai zemei. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr.56820080217 nekustamā īpašuma lietošanas 

papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0,9 

ha lauksaimniecībā izmantojamajai zemei. 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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7.  § 

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu 
 (Bebru ielā 108, Jēkabpils, SIA „EIROBALT”, reģistrācijas Nr.45403013686) 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

2011.gada 26.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „EIROBALT”, 

reģistrācijas Nr. 45403013686, juridiskā adrese Nameja iela 22-35, Jēkabpils, LV-5201, 

iesniegums, kurā lūdz iznomāt biroja telpu Nr.2, 23.3 kv.m platībā, ēkā Bebru ielā 108, 

Jēkabpilī, saskaņā ar 03.07.2001. būves tehniskās inventarizācijas lietu (numurs 

56010020201019-01).  

SIA „EIROBALT” minētās biroja telpas nomāja no Jēkabpils novada pašvaldības 

2010.gadā.  

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldībai, 

pildot savas funkcijas, likumā noteiktā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt, saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otras daļas 3.punktu pašvaldībai, lai izpildītu savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību kustamo un nekustamo mantu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada 

domes apvienotās komitejas ierosinājumu un  pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta a. apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt SIA „EIROBALT”, reģistrācijas Nr. 45403013686, juridiskā adrese Nameja iela 

22-35, Jēkabpils, LV-5201, telpu Nr.2, 23.3 kv.m platībā, ēkā Bebru ielā 108, Jēkabpilī, 

uz diviem gadiem, t.i., no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim.  

2. Noteikt nomas maksu par iznomāto biroja telpu- 0.38 Ls/kv.m. plus PVN.  

3. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt Nomas līgumu. 

 

 

8. § 

Par 25.02.2009. zemes nomas līguma Nr.3 izbeigšanu 

________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

2011.gada 17.janvārī Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Ābeļu pagasta pārvaldes 

2011.gada 14.janvāra iesniegumu Nr.3-12/11, kurā lūdz pārtraukt ar E.A. 2009.gada 

25.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 3, par zemes gabala „Lukstiņi” 1,00 ha platībā 

ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0244, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nomu, sakarā 

ar to, ka E.A., 2010.gada 25.oktobrī mirusi. 

Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, Civillikuma 704.pantu, 25.02.2009. zemes nomas līguma Nr.3 7.1. punktu, 
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un ņemot vērā to, ka E.Avotiņa, personas kods 220441-11157, 2010. gada 25.oktobrī mirusi, 

ko apliecina Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas 2011.gada 18.janvāra izraksts no 

miršanas reģistra izziņa Nr.48/304,  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Izbeigt 25.02.2009. zemes nomas līgumu Nr.3, kas noslēgts starp Jēkabpils rajona Ābeļu 

pagasta pašvaldību un LR pilsoni E.A., par zemes vienības „Lukstiņi” 1,00 ha platībā ar 

apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0244, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā nomu. 

3. Informēt Lauku atbalsta dienestu par 25.02.2009. zemes nomas līguma Nr.3 izbeigšanu. 

4. Juriskonsultei uzdot pieteikt kreditoru prasību uz E.A. atstāto mantojumu un veikt 

nepieciešamās darbības parādu piedziņai. 

 

 

9. § 

Par palīgēkas un tai piekrītošā zemesgabala iznomāšanu 
(„Kalna Krūkliņi”,  Kalna pagasts, nodibinājums „Mārtiņa Fonds”, reģ. Nr. 40008018975) 

_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

2010.gada 20.decembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Nodibinājuma „Mārtiņa 

Fonds”, reģistrācijas Nr. 40008018975, juridiskā adrese Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050, 

valdes priekšsēdētājas E.Keišas iesniegums ar lūgumu iznomāt Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošo palīgēku - pirti ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0148 002, ar kopējo platību 62,5 

kvm saskaņā ar VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 2004.gada 12.novembra būves 

tehniskās inventarizācijas lietu Nr.276, un tai piekrītošo zemesgabalu „Kalna Krūkliņi”, 

Kalna pagastā Jēkabpils novadā. 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldībai, 

pildot savas funkcijas, likumā noteiktā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt, saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otras daļas 3.punktu pašvaldībai, lai izpildītu savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību kustamo un nekustamo mantu. 

08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. punkts nosaka, ka šo noteikumu normas nepiemēro ja 

nomas objektu iznomā biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu 

sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada 

domes apvienotās komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.4. punktu, 69.1 punktu, 73., 75. pantu, 76.pantu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
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Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt nodibinājumam „Mārtiņa Fonds”, reģ. Nr. 40008018975, jur. adrese Merķeļa 

iela 13, Rīga, palīgēku - pirts ēku, ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0148 002, ar kopējo 

platību 62,5 kv.m. un tai piekrītošo aptuveno zemesgabalu 993,07 kv.m. platībā īpašumā 

„Kalna Krūkliņi”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, saskaņā ar VZD Vidusdaugavas 

reģionālās nodaļas 2004.gada 12.novembra būves tehniskās inventarizācijas lietu Nr.276 

un zemes robežu plānu, uz 30 (trīsdesmit) gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu par pirts ēku LVL 0,03 (trīs santīmi) par 1 (vienu) kvadrātmetru 

mēnesī, kas kopā par iznomāto platību (62,5 kv.m.) sastāda LVL 1,88 (viens lats 88 

santīmi) mēnesī, t.i., LVL 22,56 gadā, ar iznomātāja tiesībām vienpusēji mainīt nomas 

maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā atbilstoši LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 76. 

punkta noteikumiem. 

3. Uzdot juriskonsultei līdz 2011.gada 7.martam sagatavot Nedzīvojamās telpas nomas 

līguma projektu atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

4. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem”. 

5. Lēmums zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam 

noslēgt Nedzīvojamās telpas nomas līgumu, līgums netiek noslēgts. 

 

 

10. § 

Par 2 zemes nogabalu zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0185 

„Radzes”, nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu 

______________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

2011.gada 13.janvārī Jēkabpils novada pašvaldība saņēma J.B., iesniegumu ar 

lūgumu iznomāt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā 

Jēkabpils novadā - zemes gabala „Radzes”, ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0185, daļas 

ar aptuveno platību 5 ha nomu lai paplašinātu saimniecību un lai varētu pretendēt uz Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumu „lauku saimniecību 

modernizācija”. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”,  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 
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Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt J.B., Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā, 

Jēkabpils novadā - zemes gabalā „Radzes”, ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0185, 

nogabalu ar aptuveno platību 2,24 ha un nogabalu ar aptuveno platību 1,5 ha, uz laiku no 

2011.gada 1.marta līdz 2014.gada 31.decembrim, saskaņā ar Ābeļu pagasta zemes 

ierīkotāja robežu plānā iezīmētajiem zemes nogabaliem. 

2. Uzdot juriskonsultei līdz 2011.gada 7.martam sagatavot zemes nomas līguma projektu.  

3. Pilnvarot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Zemes nomas līgumu.  

 

 

11. § 

Par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā  

_______________________________________________________________  

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

2011.gada 8.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts K.P., iesniegums, kurā 

viņš lūdz pārslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamās ēkas- kūts 26,3 kv.m. 

platībā, ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0149-002 nomu, Jēkabpils novada pašvaldības 

nekustamajā īpašumā „Kalna Krūkliņi” ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0148, 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0030 7151. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu un 08.06.2010. LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Izdarīt grozījumus 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas 

līgumā, kas noslēgts starp Jēkabpils rajona Kalna pagasta pašvaldību un LR pilsoni K.P., 

noslēdzot vienošanos un izteikt Nedzīvojamo telpu nomas līguma 1.1.punktu un 2.1. punktu 

sekojošā redakcijā: 

 1.1. „Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā par atlīdzību nedzīvojamo ēku - 

kūti, ar kopējo platību 26,3 kv.m., apzīmējumu kadastrā 5666 004 0149 002, Jēkabpils 

novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Kalna Krūkliņi” ar apzīmējumu kadastrā 5666-

004-0148, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0030 7151.”  

 1.2. Puses vienojas noteikt nomas maksu LVL 0,05 (pieci santīmi) par vienu 

kvadrātmetru, kas kopā sastāda LVL 1,32 (viens lats 32 santīmi) mēnesī. 

 2. Uzdot juriskonsultei līdz 2011.gada 7.martam sagatavot Vienošanos par 

grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.  

 3. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par grozījumiem 

2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā. 
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12. § 

Par medību tiesību izmantošanu  

(Rubenes pagasta Štolnieces zemnieku saimniecības „Pūpoli”, īpašniece L.Štolniece) 

_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

2011.gada 20.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Rubenes pagasta 

Štolnieces zemnieku saimniecības „Pūpoli”, reģistrācijas Nr. 45404006770, adrese „Pūpoli”, 

Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, īpašnieces Līvijas Štolnieces iesniegums, kurā viņa lūdz 

Jēkabpils novada pašvaldību noslēgt līgumu par medību tiesību izmantošanu uz 10 gadiem 

Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemes vienībās: 

1. „Alužāni” ar kadastra Nr. 5682-003-0090, 44,6 ha; 

2. „Baltkalniņi” kadastra Nr. 5682-003-0083, 46,1 ha; 

3. „Stašupurvs”  kadastra Nr. 5682-004-0222, 37,4 ha platībā. 

Pārbaudot lietas faktiskos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Alužāni”, 

„Baltkalniņi”, „Stašupurvs” ir pašvaldībai piederošā un piekritīgā zeme.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada 

domes apvienotās komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, LR likumu „Medību likums”, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
 Atļaut Rubenes pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Rubenes pagasta 

Štolnieces zemnieku saimniecības „Pūpoli”, reģistrācijas Nr. 45404006770, juridiskā adrese 

„Pūpoli”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, īpašnieci Līviju Štolnieci par medību tiesību 

izmantošanu pašvaldības piederošajos nekustamajos īpašumos: 

1. „Alužāni” ar kadastra Nr. 5682-003-0090, 44,6 ha;; 

2. „Baltkalniņi” kadastra Nr. 5682-003-0083, 46,1 ha;; 

3. „Stašupurvs”  kadastra Nr. 5682-004-0222, 37,4 ha platībā. 

 

 

 

13. § 

Par derīgo izrakteľu atļaujas izsniegšanu AS „Latvijas valsts meţi”  
(AS „Latvijas valsts meži”, vien.reģ. Nr. 40003466281,  

juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046) 

_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

 2011.gada 20.janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts AS „Latvijas valsts meži” 

iesniegums par atļaujas saņemšanu derīgo izrakteņu ieguvei. Iesniegumam pievienoti LR 

Ministru kabineta noteikumu Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas 

vispārīgā kārtība” 14.punktā minētie dokumenti. 

 LR likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 5.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības savās 

administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides 

dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.  
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 LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos. 

  

 Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, LR likuma „Par zemes 

dzīlēm” 4.panta 5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu, 19.12.2006. LR Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas 

licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4. un 7.punktu,  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt AS „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā 

adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, veikt derīgo izrakteņu smilts- grants un smilts 

ieguvi, smilts - grants un smilts ieguves atradnēs „Slāte (II un III bloks)”, valsts a/s 

„Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā un valdījumā esošajā zemes gabalā ar 

apzīmējumu kadastrā 5682 001 0103 Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.03-04-01 termiņu līdz 2015.gada 20.jūnijam.  

2. AS „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, apmaksāt valsts 

nodevu 50% apmērā no LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās valsts nodevas 

apmēra, t.i., LVL 50.00 (piecdesmit lati) par grozījumiem bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujā Nr.03-04-01, ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, vienotais 

reģistrācijas Nr. 90009116789, AS Latvijas Hipotēku un zemes bankas kontā 

LV81LHZB5200170616003, kods LHZBLV22.  

3. Uzdot Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vadītājam LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas 

vispārīgā kārtība” 32. punktā noteiktajā kārtībā reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša 

divdesmitajam datumam informēt Valsts vides dienestu par izsniegto atļauju. 

4. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt LR likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

14. § 

Par meţa cirsmas īpašumā „Banderi”  

Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē  
(„Banderi”, apzīmējums kadastrā Nr. 5652-003-0094) 

_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Mazulāne 

 

Jēkabpils novada dome saņēma Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes vadītāja 

09.02.2011. iesniegumu Nr.3-11/100, ar lūgumu pārdot izsolē meža cirsmu zemes vienībā ar 

apzīmējumu kadastrā Nr. 5652-003-0094, īpašumā „Banderi”, Jēkabpils novadā Dignājas 

pagastā, par ieteicamo pārdošanas sākumcenu LVL 12000,00:  

1. pārdodamās cirsmas kvartāls Nr.3, nogabals 2.;3., izcērtamā platība 2.2 ha, valdošā 

koku suga – egle, cirtes veids– kailcirte, izcērtamais apjoms 772,49 m
3
; 
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Cirsmas pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi nepieciešami ELFLA projekta „Ceļa 

„Skola- Dzilnas” posma rekonstrukcijai Dignājas pagastā finansēšanai, jo šim mērķim nav 

paredzēts ņemt kredītu. 

     Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka meža cirsmu 

pārdošanas rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai.    

Ņemot vērā minētos apsvērumus, pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils 

novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta otro 

daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta ceturto daļu, 9. panta trešo daļu, 10. pantu, 11. 

panta otro daļu, 13. pantu, 15. pantu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošai cirsmai 

zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr. 5652-003-0094, īpašumā „Banderi”, Jēkabpils 

novada Dignājas pagastā:  

1.1. pārdodamās cirsmas kvartāls Nr.3, nogabals 2.; 3., izcērtamā platība 2.2 ha, 

valdošā koku suga – egle, cirtes veids– kailcirte, izcērtamais apjoms 772,49 m
3
;  

2. Noteikt cirsmas sākumcenu (nosacītā cena) LVL 12000,00;  

3. Apstiprināt cirsmas, zemes vienībā ar apzīmējums kadastrā Nr. 5652-003-0094, īpašumā 

„Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsoles noteikumus (pielikums Nr.1). 

4. Cirsmas izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  

5. Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Brīvā Daugava” sludinājumu par 

meža cirsmu izsoli. 

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

nodaļa. 

 

 

 

15. § 

Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības  

Leimaľu pagasta veco ļauţu nama – pansijas nolikuma apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina 

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, „Par 

dzīvojamo telpu īri”,  

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
 Apstiprināt Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības Leimaņu pagasta 

veco ļaužu nama – pansijas nolikumu (pielikums). 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 24.02.2011.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.3,15.§) 

 

Jēkabpils novada Sociālais dienesta struktūrvienība 

LEIMAĽU PAGASTA VECO ĻAUŢU  NAMS - PANSIJA 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas  

likumu „Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 8. punktu, 

„Par dzīvojamo telpu īri” 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

      1.1. Leimaņu pagasta Veco ļaužu nams – Pansija (turpmāk tekstā Pansija) ir Jēkabpils 

novada  Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarētu pensijas vecuma vecu, vientuļu personu, II un III grupas 

invalīdu  aprūpi, kā arī nodrošina viņus ar pastāvīgu dzīves vietu.  

1.2. Pansija savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta un Labklājības 

ministrijas tiesību aktus un ieteikumus, Jēkabpils novada pašvaldības domes saistošos 

noteikumus un lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu.  

1.3. Pansijas juridiskā adrese – „Mežvijas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5223, 

tālrunis 65229704.    

1.4. Pansijas nolikumu apstiprina un grozījumus tajā izdara Jēkabpils novada  sociālais 

dienests saskaņojot ar Jēkabpils novada pašvaldības domi. 

 

II Pansijas mērķis un funkcijas 

 

2.1. Pansijas  darbības mērķis ir nodrošināt ar sociālo aprūpi un dzīvojamo platību pensijas 

vecuma vecas, vientuļas personas, II un III grupas invalīdus, kuras vecuma, veselības un 

funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt savu eksistenci bez citu palīdzības, ir 

objektīvas grūtības sevi aprūpēt..  

2.2. Pansijai ir šādas funkcijas:  

2.3. Nodrošināt ar sociālās aprūpes pakalpojumiem un aprūpi pensijas vecuma vecas, 

vientuļas personas, II un III grupas invalīdus . 

2.4. Nodrošināt personu ar dzīvojamo platību; 

2.5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt personas medicīnisko aprūpi (ģimenes ārsts, 

neatliekamā medicīniskā palīdzība); 

 2.6. Nepieciešamības gadījumā organizēt personas individuālo sociālo, saimniecisko un 

juridisko problēmu risināšanu; 

 2.7. Veidot klientu lietas par Pansijas klientiem.  

 2.8. Saņemt ziedojumus un dāvinājumus; 

 2.9. Sadarboties ar valsts, pašvaldības, sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām. 

2.10. Sadarbībā ar Jēkabpils novada domi izstrādāt projektus finanšu piesaistei sociālajā sfērā 

Pansijas dzīves apstākļu uzlabošanā. 

 2.11. Slēgt līgumus ar Pansijas klientu par sociālās aprūpes pakalpojumu Pansijā, vienojoties 

par pakalpojuma apjomu un samaksas kārtību.         



 18 

 2.12. Sniegtos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina Jēkabpils novada pašvaldības 

dome. 

2.13. Pansijas iemītnieku dzīve ir tuvināta ģimenes videi, jo tiek saglabāta katra pansijas 

iemītnieka patstāvība, neatkarība un drošības sajūta, cilvēkam netiek atņemts tas, ko viņš vēl 

var izdarīt pats. Iemītniekiem ir dota iespēja dzīvot pansijā ar savām personīgajām mantām. 

Katrai personai ir atsevišķa dzīvojamā istaba. 

 

III Pansijas struktūra un darbības plānošana un finansēšanas kārtība 

 

3.1. Pansijas darbu vada Jēkabpils novada Sociālais dienests. 

3.2. Pansiju vada atbildīgā persona, kuru nozīmē sociālā dienesta vadītājs.  

3.3. Pansijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba sociālā dienesta vadītājs. 

3.4. Pansijas darbinieku kompetence, atbildība un pienākumi noteikti amatu aprakstos. 

3.5. Pansijas atbildīgā persona  savas kompetences ietvaros un saskaņā ar šo nolikumu: 

3.5.1. vada un organizē Pansijas darbu, nodrošina tās darbības nepārtrauktību; 

3.5.2. rīkojas ar Pansijas valdījumā nodoto mantu;  

 3.5.3. nepieciešamības gadījumā palīdz noformēt Pansijas iemītniekam dzīvesvietas 

deklarēšanu; 

 3.5.4. atbild par Pansijas dzīvojamās mājas resursu lietderīgu un racionālu izmantošanu; 

      1) iespēju lietot sanitārās telpas, kas izvietotas iespējami tuvu klienta dzīvojamai telpai un 

kuras piemērotas viņa funkcionālajam stāvoklim; 

      2) iespēju lietot aprīkotu virtuves telpu ēdiena pagatavošanai; 

      3) ikdienas sadzīvei nepieciešamajām mēbelēm un sadzīves priekšmetiem;  

      4) veļas mazgāšanu; 

      5) mazgāšanos dušā, vannā . 

 3.5.5. atbild par ugunsdrošību, darba drošību un aizsardzību, veselības un apkārtējās vides 

aizsardzības prasību ievērošanu, Pansijas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; 

3.6. Pansijas tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības un Leimaņu pagasta pārvaldes 

budžeta. 

 

IV Personu uzľemšana, uzturēšanās un izrakstīšanas kārtība Pansijā 

 

 4.1. Pansijā uzņem pensijas vecuma vecas, vientuļas personas, II un III grupas invalīdus 

ilgstošai un īslaicīgai aprūpei, kuras spēj pašas pārvietoties, sevi daļēji aprūpēt un sava 

veselības stāvokļa dēļ neapdraud citus pansijas iemītniekus. Uzņemšana notiek pamatojoties 

uz šādiem dokumentiem: 

4.1.1. personas iesniegums; 

4.1.2. ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (medicīnas dokumentācijas veidlapa Nr. 087/u); 

4.1.3. veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta invaliditātes 

izziņas kopija (personām ar invaliditāti); 

4.1.4. pases kopija; 

4.1.5. pensijas apliecības kopija; 

4.1.6. iztikas līdzekļu deklarācija. 

4.2. Minētos dokumentus izvērtē Jēkabpils novada sociālais dienests un pieņem lēmumu par 

personas uzņemšanu Pansijā vai atteikumu. 

4.3.  Uzņemot personu Pansijā, tiek noslēgts īres līgums par dzīvojamās platības izīrēšanu.  

4.4. Persona, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, ar pansijas atbildīgās personas piekrišanu 

var atstāt Pansiju uz laiku. Iesniegumā jānorāda adrese, uz kuru persona dodas, tālruņa 

numurs. 

4.5. Personu no Pansijas izraksta: 
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4.5.1. pēc personas rakstiska iesnieguma, ja persona vēlas dzīvot ārpus Pansijas; 

4.5.2. ja personai pazeminās pašaprūpes spējas, pasliktinās veselības stāvoklis, tiek izskatīts    

jautājums par  personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. 

4.5.3. ja persona sistemātiski 3 (trīs) reizes pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus; 

4.5.4. personas nāves gadījumā. 

 

V  Pansijas finanšu līdzekļi  
5.1. Pansija tiek finansēta  no: 

5.1.1. pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

5.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem; 

5.1.3. tās iemītnieku īres maksas. 

5.2. Līdzekļi, kas iegūti no fizisku un /vai juridisku personu līdzekļiem, izlietojami Pansijas  

attīstībai un dzīves apstākļu uzlabošanai. 

5.3. Maksājumus par dzīvojamās telpas lietošanu, komunālajiem pakalpojumiem, kā arī to 

apmēru nosaka Jēkabpils  novada dome. Šos maksājumus Pansijas iemītnieki apmaksā no 

personīgajiem līdzekļiem. 

 

VI Pansijas reorganizācija un likvidācija  

 

6.1. Lēmumu par Pansijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Jēkabpils novada dome. 

 

VII Noslēguma jautājums  

 

7.1. Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Jēkabpils novada domē. 

 

 Pansijas sniedz grupu dzīvokļa pakalpojumus pensijas vecuma personām un 

personām atveseļošanās periodā, kuras objektīvu apstākļu dēl nespēj nodrošināt pašaprūpi, 

vai arī pakalpojums nepieciešams sadzīves apstākļu dēļ. Pansijas ir pašvaldības Sociālā 

dienesta pakalpojumu daļas struktūrvienības un darbojas uz atsevišķu nolikumu pamata. 

 

 Pansijas galvenais mērķis ir nodrošināt ar mājokli un sociālo aprūpi pensijas 

vecuma personas, kuras vecuma, veselības un funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt 

savu eksistenci bez citu palīdzības, ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt.  

 

 

 

16. § 

Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības Ģimenes atbalsta un krīzes 

centra nolikuma apstiprināšanu 

____________________________________________________________ 

E.Meņķis, 

 

 Pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības Ģimenes atbalsta un 

krīzes centra nolikumu (pielikums). 

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 24.02.2011.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.3,16 .§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības  

Sociālā dienesta struktūrvienības 
 

ĢIMENES ATBALSTA UN KRĪZES CENTRA  

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgais jautājums 

 

1.1. Ģimenes atbalsta un krīzes centrs (turpmāk – centrs) ir Jēkabpils novada domes Sociālā 

dienesta struktūrvienība, kas nodrošina īslaicīgu palīdzību krīzes situācijās personām vai 

ģimenēm ar bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā.  

1.2. Centrs savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta un Labklājības 

ministrijas tiesību aktus un ieteikumus, Jēkabpils novada pašvaldības domes saistošos 

noteikumus, Sociālā dienesta nolikumu un šo nolikumu.  

1.3. Centra juridiskā adrese – „Mežvijas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5223. 

1.4. Centra nolikumu apstiprina Jēkabpils novada pašvaldības dome un grozījumus tajā 

izdara Jēkabpils novada Sociālais dienests saskaņojot ar Jēkabpils novada pašvaldības domi; 

1.5. Centra darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta. Centram var būt 

speciāli līdzekļi, kas iegūti no juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem. 

  

II Ģimenes atbalsta un krīzes centra funkcijas, uzdevumi un tiesības 

 

2.1. Centra mērķis nodrošināt īslaicīgu palīdzību neparedzamu gadījumu, ārkārtas vai krīzes 

situācijās nonākušām personām vai ģimenēm ar bērniem laika posmā līdz 3 mēnešiem un 

nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai 

palīdzētu personām vai ģimenēm ar bērniem atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī 

radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Palīdzēt ģimenei atrisināt vai mazināt 

problēmas, attīstot pašas ģimenes vai personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas. 

2.2. Centra funkcijas ir: 

   2.2.1. sniegt tūlītēju patvērumu un sociālo palīdzību Jēkabpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ģimenes atbalsta un krīzes 

centra telpās, lai  uzlabotu dzīves kvalitāti, sociālo vidi un atjaunotu personu spējas sociāli 

funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.  

   2.2.2. nepieciešamības gadījumā nodrošināt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo 

palīdzību ģimenēm ar bērniem sociālo problēmu risināšanā; 
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   2.2.3. sadarboties ar attiecīgajiem speciālistiem un institūcijām, lai atrisinātu konkrētu 

radušos  situāciju; 

   2.2.4. sniegt informāciju par iespējamiem palīdzības veidiem; 

         2.3. Centra uzdevumi ir: 

   2.3.1. sniegt informāciju, konsultācijas iedzīvotājiem; 

   2.3.2. veidot klientu lietas; 

   2.3.3. piesaistīt finansējumu no valsts, pašvaldību, NVO, u.c. organizācijām; 

   2.3.4. piesaistīt pieejamos resursus, kas sekmētu krīzes situācijas atrisināšanu. Iesniegt 

priekšlikumus jaunu pakalpojumu un palīdzības veidu ieviešanai. 

2.4. Centram ir šādas tiesības  

   2.4.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt 

informāciju no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām 

personām uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

   2.4.2. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām un 

citiem sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu centra uzdevumu izpildi; 

 

III Ģimenes atbalsta un krīzes centra struktūra 

 

3.1. Centra darbu vada sociālā dienesta darbinieks, kurš nepieciešamības gadījumā vai 

iestājoties situācijai nodrošina starpprofesionāļu komandas darbu un nepieciešamības 

gadījumā starp institucionālu sadarbību; 

3.2. Lēmumu par Ģimenes atbalsta un krīzes centra reorganizāciju vai likvidāciju pieņem 

Jēkabpils novada dome. 

 

IV Ģimenes atbalsta un krīzes centra pakalpojuma piešķiršanas kārtība 

 

4.1.Pieprasot pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā 

iesniedz: 

4.1.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu;  

   4.1.2. personu apliecinošu dokumentu (uzrādīt);   

   4.1.3.izziņu par dzīvesvietas deklarēšanu;  

   4.1.4. citus dokumentus 

   4.2. Neparedzamu apstākļu dēļ nekavējoties, citos gadījumos uz iesniegto dokumentu 

pamata, sociālā dienesta darbinieks vienojas par nepieciešamo palīdzības veidu, ierāda 

dzīvojamo platību un koplietošanas telpas (labierīcības, virtuve, vanna – duša) , kur ģimene 

vai persona var uzturēties.  

 

  

V Ģimenes atbalsta un krīzes centra  pakalpojuma pārtraukšana 
 

   5.1. Uzturēšanās centrā tiek izbeigta sniegt, ja tiek konstatēts kāds no šādiem apstākļiem: 

   5.1.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu; 

   5.1.2. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais pakalpojums 

nav nepieciešams;  

    5.1.3. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ bija nepieciešamība uzturēties centrā; 

    5.1.4. klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai ārzemēs; 

    5.1.5. ja klients un Sociālais dienests viena mēneša laikā nevar vienoties par pakalpojuma 

apmēru, kvalitāti. 
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    5.1.6. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu Centrā, tiek nodrošināts 

sociālais pakalpojums institūcijā; 

    5.1.7. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību; 

    5.1.8. persona pārkāpj vai nevēlas respektēt centra iekšējās kārtības noteikumus, centra  

darbinieku un klientu vajadzības un tiesības, izturēties pieklājīgi un korekti; 

    5.1.9. iestājusies personas nāve. 

 

VI Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

   6.1. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

Jēkabpils novada domē. 

  6.2. Jēkabpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

17. § 

Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

______________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska  

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

14.panta piekto daļu, 16.pantu,  

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
 Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā (pieņemti 28.12.2010. sēdē, protokols Nr.16, 9.§).  

 

 Nolikuma 49.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

„49. Amatpersonai (darbiniekam) ar kuru tiek izbeigtas darba attiecības, pamatojoties uz 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.pantu, 

izmaksā atlaišanas pabalstu šādā apmērā:” 

 

 

18. § 

Par Jēkabpils novada Zasas pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra  

nolikuma apstiprināšanu  

_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23. punktu, 21.panta 
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pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt „Jēkabpils novada Zasas pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra nolikums” 

(pielikums Nr.1). 

2. Atcelt „Zasas pagasta bērnu rotaļu un attīstības centra nolikums” apstiprināts Zasas 

pagasta padomē 25.01.2008. sēdē protokols Nr.1/13. 

 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 24.02.2011.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.3,18.§) 

 

Jēkabpils novada Zasas pagasta 

Bērnu rotaļu un attīstības centra 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 73.panta pirmās daļas 1.punktu 

 

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Nolikums nosaka Zasas pagasta bērnu rotaļu un attīstības centra (turpmāk tekstā – 

CENTRS) funkcijas, uzdevumus, kompetenci, struktūru un darba organizāciju. 

1.2. Bērnu rotaļu un attīstības centrs ir Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes 

struktūrvienība. 

1.3. CENTRU vada un par tās darbību atbild CENTRA vadītājs, kuru pieņem darbā un 

atbrīvo no darba Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītājs. Pagasta pārvaldes 

vadītājs apstiprina CENTRA vadītāja amata aprakstu un apstiprina CENTRA Iekšējās 

kārtības noteikumus. 

1.4. CENTRS sniedz pakalpojumus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu 

vecākiem, kuru bērni neapmeklē izglītības iestādes. 

1.5. CENTRS savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, 

Jēkabpils novada domes lēmumus, Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāja 

rīkojumus un CENTRA Iekšējās kārtības noteikumus. 

1.6. CENTRA darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes budžeta 

līdzekļiem saskaņā ar ieņēmumu – izdevumu tāmi. 

1.7. CENTRS ir tiesīgs piesaistīt papildus finansējumu, realizējot projektus, kā arī saņemot 

ziedojumus, dāvinājumus no fiziskām un juridiskām personām. 

1.8. Lēmumu par CENTRA reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Jēkabpils novada dome LR 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 

2.CENTRA uzdevumi 
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2.1. Nodrošināt bērnu kvalitatīvas uzraudzības iespēju to attīstību veicinošos un drošos 

apstākļos. 

2.2. Veidot bērnā apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu 

apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības. 

2.3. Attīstīt bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna 

iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. 

2.4. Izglītot bērnu vecākus. 

 

3. CENTRA darba procesa organizācija 

 

3.1. CENTRS sniedz bērnu pieskatīšanas pakalpojumus, nodrošinot bērniem drošu, attīstošu 

un radošu vidi. 

3.2. CENTRĀ uzņem pirmsskolas vecuma bērnus no 2 līdz 4 gadu vecumam, kuri neapmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādi, un sākumskolas izglītības iestādes bērnus no 5 līdz 8 gadu 

vecumam ārpus mācību stundām. 

3.4. CENTRS atvērts no pirmdienas līdz piektdienai, CENTRA darba laiks ir no plkst. 8.00 

līdz plkst. 15.30. 

3.5. CENTRA pakalpojuma maksu nosaka ar Jēkabpils novada domes lēmumu.  

3.6. CENTRS nenodrošina bērnu ēdināšanu un gulēšanu. Bērna ēdināšanu nodrošina bērna 

vecāki. 

3.9. CENTRĀ vienlaicīgi var uzturēties ne vairāk kā 8 (astoņi) bērni. 

3.10. CENTRA darbinieks uzņemas pilnu atbildību par bērniem, kamēr viņi atrodas 

CENTRĀ viņa uzraudzībā. 

 

4. Tiesības un pienākumi 

 

4.1. CENTRAM ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu šādos gadījumos: 

4.1.1. laikā, kad CENTRĀ jau uzturas 8 bērni. 

4.1.2. Bērna rīcība, uzvedība vai veselības stāvoklis apdraud citu bērnu drošību. 

4.2. CENTRAM ir pienākums sniegt pakalpojumu, ievērojot bērna tiesību aizsardzības 

regulējošos normatīvos aktus. 

 

5. Noslēguma jautājums 

 

5.1. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.martā. 

5.2. Atcelt „Zasas pagasta bērnu rotaļu un attīstības centra nolikums” apstiprināts Zasas 

pagasta padomē 25.01.2008.g. sēdē protokols Nr.1/13. 

 

 

 

19. § 

Par aizdevuma līgumu nosacījumu maiľu 

__________________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

 Pamatojoties uz pamatojoties 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes 

apvienotās komitejas ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu 

un izvērtējot aizdevuma līgumus,  
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 Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  

1. Aizdevuma līgumam nr.A2/1/06/667 no 2006.gada 20.novembra, aizdevuma mērķis 

„Bērzgala pamatskolas mācību korpusa rekonstrukcija” īstenošanai lūdz mainīt līguma 

1.punktu pilnīgu līguma atmaksas termiņu līdz 2026.gada 20.novembrim un līguma 3.2. 

punktu Aizdevuma procenti un to izskatīšanas kārtība nosacījumus uz gada procentu 

likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ar procentu likmi 2.159% gadā. 

2. Aizdevuma līgumam nr.A2/1/08/781 no 2008.gada 17.septembra, aizdevuma mērķis 

„Pagasta administratīvās ēkas iegādei un remontam” lūdz mainīt līguma 4. punktu 

Procenti nosacījumus uz gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ar 

procentu likmi 2.159 % gadā. 

 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai, Valsts kasei 

 

 

20. § 

Par amata – sporta pasākumu organizators (3423 03) 

izveidošanu un darba algas apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izveidot novada administrācija amata vienību - sporta pasākumu organizators - 0,5 

slodzes. 

2. Amatu – sporta pasākumu organizators - iekļaut vienotā amatalgu sistēmā ar 2011.gada 

1.aprīli, nosakot amatalgu LVL 278 par likmi. 

 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai 

 

 

21. § 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ābeļu pagasta pārvaldei E.Avotiľas ganāmpulka 

uzturēšanas izdevumu 2011.gada janvārī - februārī segšanai 

______________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Par jautājumu izteicās: I.Blumberga, J.Subatiņš, E.Meņķis, A.Vanags, R.Jaudzems. 
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Saņemts Ābeļu pagasta pārvaldes iesniegums par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

E.Avotiņas ganāmpulka uzturēšanas izdevumu 2011gada janvārī - februārī segšanai Ls 

2224,23. 

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 10.februāra Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas 

ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt līdzekļus LVL 2224,23 (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri lati 23 santīmi) 

Ābeļu pagasta pārvaldei E.Avotiņas ganāmpulka uzturēšanas izdevumu 2011gada janvārī - 

februārī segšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Juriskonsultei uzdot gatavot likumdošanā noteiktā kārtība piedziņu no Ernas Avotiņas 

mantojuma. 

 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai, Ābeļu pagasta pārvaldei 

 

22. § 
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda  

lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu  

„Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” vienkāršota renovācija” 
___________________________________________________________________________________________________ 

E.Menķis, A.Raginska 

 

 Jēkabpils novada pašvaldība 15.02.2011. saņēmusi Kalna pagasta pārvaldes 

iesniegumu Nr.1-8/15, lai piedalītos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ar projektu „Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” vienkāršota renovācija”. 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  
 1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. 

– 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu 

„Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” vienkāršota renovācija” par summu Ls 

32 214,90, PVN 22% Ls 7 087,28 pavisam kopā Ls 39 302,18 (Trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs 

simti divi lati 18 santīmi). 

 

 2. Projekta ietvaros veikt kultūras nama jumta, logu un durvju nomaiņu, lai 

nodrošinātu kultūras un tautas jaunrades attīstību un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu pašvaldības teritorijā. 
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Sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Kalna pagasta pārvaldei 

 

23. § 
Par leģionāru atceres sarīkojuma finansējumu 

___________________________________________________ 

A.Raginska 

 

Par jautājumu izteicās:  G.Audzītis, E.Meņķis, U.Auzāns , A.Jasis, I.Blumberga. 

 

 Saņemts iesniegums 16.02.2011. Nr.2-24/243 ar leģionāru atceres sarīkojuma 

2011.gada 16. martā Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolā finansējuma 

piešķiršanu Ls 100,00. Sarīkojumā piedalās Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils reģiona novadu 

apzinātie leģionāri. 

 

 Pamatojoties uz LR likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR 10 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis (Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka), 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
 Piešķirt līdzekļus Ls 50.00 (piecdesmit lati)  leģionāru atceres sarīkojuma 

finansēšanai, veicot līdzekļu pārskaitīšanu Krustpils novada domei pēc rēķina saņemšanas. 

 

 

24. § 
Par apvienotās Civilās aizsardzības komisijas (CAK) izveidošanu 

____________________________________________________ 

(E.Līcis- Krustpils novada CA speciālists) 

 

Par jautājumu izteicās:   E.Meņķis. 

 
2011.gada 14.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā tika saņemts Krustpils novada 

civilās aizsardzības speciālistu ierosinājums par apvienotās Civilās aizsardzības komisijas 

(CAK) izveidi visām bijušā Jēkabpils rajona pašvaldībām. Ņemot vērā šo speciālistu 

ieteikumus, VUGD Policijas, Zemessardzes, Mežu dienesta, Latvenergo un citu institūciju 

pārstāvju viedokli, tika nolemts izvērtēt līdz šim pastāvošo katras pašvaldības atsevišķo CAK 

efektivitāti, kapacitāti, rīcībspēju, resursus un lietderību, ko veica priekšsēdētājs ar civilās 

aizsardzības speciālistiem, konsultējoties arī ar citu pašvaldību vadītājiem.  

Jau 2010.gada pavasarī Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils un Salas novadu 

pašvaldības nolēma izveidot apvienoto CAK uz plūdu laiku. Pamatojums bija plūdu draudi, 

kas vienlaicīgi var skart visas šīs pašvaldības, taču kā pierādīja šī elektroenerģijas krīze, tad 

visiespējamākās ir katastrofas, kas aptver vairākas pašvaldības, tāpēc saikne un saskaľota 

darbība starp pašvaldībām un dienestiem nepieciešama ne tikai plūdu laikā, bet arī 

citās krīzes situācijās, piemēram, energotīklu pārrāvumi, mežu ugunsgrēki, vētras, 

epidēmijas, sērgas u.c. katastrofas. Šajā krīzē būtiskākā problēma bija savlaicīgas 

informācijas trūkums starp valsts dienestiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem, kā dēļ 
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pašvaldībām sākotnēji nebija pieejama informācija par dienestu rīcībā esošajiem resursiem 

krīzes pārvarēšanai, kā arī informācijas apmaiņa savā starpā bija vāja. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā vislietderīgākais un efektīvākais variants tika 

pieņemts veidot apvienotu Civilās aizsardzības komisiju, kuras struktūra sastāvētu no bijušā 

Jēkabpils rajona teritorijas pašvaldību vadītājiem un atbildīgo Valsts dienestu (institūciju) 

pārstāvjiem, starp kuriem tiks nodrošināta operatīva informācijas ieguve, aprite un apstrāde 

ar tai sekojošu ātru, saskaņotu lēmumu pieņemšanu pašvaldību iedzīvotāju un materiālo 

vērtību glābšanai un seku novēršanai ārkārtas situāciju un katastrofu gadījumos. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonoma 

funkcija gādāt par pretplūdu pasākumiem. LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 18. 

punkts nosaka, ka pašvaldībām jāpiedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. 

 LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1072 „Par pašvaldību civilās aizsardzības 

komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” 5. punkts nosaka, 

ka pēc pašvaldību iniciatīvas var izveidot apvienotu komisiju. Apvienotās komisijas 

priekšsēdētājs ir pēc iedzīvotāju skaita lielākā (atbilstoši iedzīvotāju reģistra datiem) novada 

(pilsētas) domes priekšsēdētājs vai tas pašvaldības domes priekšsēdētājs, par kuru ar 

vienkāršu balsu vairākumu ir nobalsojuši attiecīgo pašvaldību domju priekšsēdētāji.  

Pamatojoties uz: 

1. LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, 15. panta 18. punktu; 

2. Civilās aizsardzības likuma 9. pantu; 

3. LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1072 „Par pašvaldību civilās aizsardzības 

komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” 5. punktu;  

4. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1078 „Pašvaldības civilās aizsardzības 

komisijas paraugnolikums”, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt vienotas Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu starp Jēkabpils pilsētu, 

Krustpils, Jēkabpils un Salas novadiem, un iespējams arī Viesītes, Aknīstes 

novadiem;  

2. Pilnvarot Krustpils novada Civilās aizsardzības speciālistu E.Līci uzsākt sarunas ar 

citām novadu pašvaldībām par vienotas Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. 

3. Deleģēt domes priekšsēdētāju Edvīnu Meľķi pārstāvēt Jēkabpils novada 

pašvaldību apvienotās Civilās aizsardzības komisijas izveidē.  

4. Pēc vienošanās ar citām pašvaldībām izbeigt Jēkabpils novada Civilās aizsardzības 

komisijas darbību līdz ar apvienotās Civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšanu tās sēdē 2011.gada 25.februārī. 

 

 

 
25. § 

Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Klimata 

pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zemas enerģijas 

patēriľa ēkas” ar projektu „Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija” 
_______________________________________________________________ 

A.Raginska 
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Par jautājumu izteicās: E.Meņķis, J.Krūmiņš, J.Subatiņš, I.Blumberga. 

 

  Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 

4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, LR Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem 

Nr.1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zemas 

enerģijas patēriņa ēkas nolikums””    

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris Urbāns), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zemas enerģijas patēriņa ēkas” ar 

projektu „Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija” 

 

26. § 

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu 

__________________________________________________________________ 

(I. Blumberga) 

 

 

(Informācija par personu (personas dati, naudas summas) nav atklāti izpaužami). 

 

 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2011.gada 17.martā. 

Nākamā domes sēde notiks 2011.gada 24.martā plkst.9:00 

 

Sēde slēgta plkst.13:30 

 

 

Sēdi vadīja Edvīns Meņķis 

 

Sēdi protokolēja Austra Boluža 

 


