JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2011. gada 24.martā

Nr.5

Sēde norises vieta: Jēkabpilī
Sēde sasaukta plkst.9:00
Sēdi atklāj plkst.9:05
Sēdi vada – Edvīns Meľķis
Protokolē – Austra Boluža
Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka,Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags.
Nepiedalās - Māris Urbāns – attaisnotu iemeslu dēļ.
Līdz plkst.10:40 nepiedalās Ilgvars Prodišķis.
Līdz plkst.10:50 nepiedalās Ināra Blumberga.
Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiľš, administrācijas darbinieki:
I.Jātniece, R.Mazulāne, I.Tumanova, Dz.Nartiša, R.Rubina,
pagastu pārvalžu vadītāji: A.Baltaruľķis, M.Cankale, R.Jaudzems, J.Krūmiľš,
I.Rubeniľš, A.Tropiks.
Darba kārtība:
Informācija:
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Par adreses maiľu
Par adreses piešķiršanu „Rozītes”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads
Par adreses piešķiršanu „Ozolu iela 20a”, Brodi, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos zemes gabalam Vītoli ar
kadastra Nr.56520050196 – 0,4 ha platībā
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos zemes gabalam D/s Liesma
Nr.90 ar kadastra Nr.56480020096 – 0,16 ha platībā
Par nekustamā īpašuma mērķa maiľu Radžusalas, Ābeļu pagasts Jēkabpils
novads, kadastraNr.56480010079
Par nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu
nekustamajiem īpašumiem
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Skrudas”, Zasas
pagasts, kadastra Nr.56980010274)
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Luksti”, Dunavas
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

pagasts, kadastra Nr.56540060091)
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Aizupītes”, Dunavas
pagasts, kadastra Nr.56540010139)
Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Alaiľi” Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē (kadastra Nr. 5698 005 0075, Zasas pagasts)
Par meža cirsmas īpašumā „Ezeri” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu
izsolē („Ezeri”, apzīmējums kadastrā Nr. 5698-006-0132)
Par zemes gabala „Pie Biķerniekiem” ar apzīmējumu kadastrā 5648-007-0015
Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu
Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5674-003-0066 nekustamajā īpašumā
„Ezermalas”, Leimaľu pagastā Jēkabpils novadā nomu
Par nedzīvojamo telpu Kalna pagasta kultūras namā „Zītari” nomu (biedrība
„Cerību logi”, reģ. Nr.40008160051)
Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0117 „Mālaines-1,
nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu
Par nekustamā īpašuma - zemes „Lubenieki” ar apzīmējumu kadastrā 5698-0070059 Zasas pagastā Jēkabpils novadā nomu
Par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas
līgumā („Ziemeļi”, Kūku pagasts, Krustpils novads)
Par dzīvojamās telpas Aldaunes ielā 2-24, Brodos, Ābeļu pagastā, īres līguma
laušanu
Par īres tiesību piešķiršanu ( „Mētras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)
Par grozījumiem 17.12.2009. Jēkabpils novada domes sēdes lēmumā „Par darba
uzdevuma un Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba
plāna apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei” (48.§,
protokols Nr.10.)
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali
2011.gadam
Par Latvijas sporta veterānu savienības 48.sporta spēļu finansiālu atbalstu
2011.gadā
Par atbalstu LLU biedrībai „Tehniskās fakultātes studentu pašpārvalde”
Par Ligitas Ābolnieces lugu krājuma izdošanas atbalstīšanu
Par atbalstu projektam „Valda Lazdiľa fotogrāfijas „ Ziemeļu Gaismā””
Par aizľēmuma ľemšanu projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma
rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000007) priekšfinansēšanai
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektam
„Jumta seguma vienkāršota renovācija Kaldabruľas skolas ēkai”
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Cerību logi” projektam
„Sabiedriskā centra attīstība Kalna pagasta Dubultu ciemā”
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības sporta klubs „Slīterāni”
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40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

projektam „Moto-velosporta pieejamības uzlabošana Jēkabpils novadā”
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Sēļu pūrs” projektam
„Aprīkojuma iegāde dārznieka amatam”
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Pūpols” projektam „Vides
aktivitāšu centra izveidošanas pirmā kārta”
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Pavadiľa” projektiem
Par projekta „Informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem
lauku dzīves dziľas popularizēšanai Leimaľu pagastā” iesniegšanu Leader
+programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Par projekta „Informācijas stendu izveide un uzstādīšana publiskās
infrastruktūras uzlabošanā Jēkabpils novada pašvaldībā” iesniegšanu Leader
+programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Par projekta „Krēslu iegāde Rubenes kultūras namam pasākumu norises
kvalitātes uzlabošanai” iesniegšanu Leader +programmā un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
Par projekta „Sporta centra pilnveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju
veselības nostiprināšanai” iesniegšanu Leader +programmā un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
Par projekta „Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā”
iesniegšanu Leader + programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ābeļu pagasta pārvaldei E.Avotiľas ganāmpulka
uzturēšanas izdevumu 2011.gada janvārī - februārī segšanai
Par pārbaudes rezultātiem Ābeļu pagasta pārvaldē
Par galvojuma sniegšanu
Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā
Par grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un
mēnešalgas noteikšanas nolikumā”
Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai
mēnešalgu grupai”
Par Jēkabpils novada NVO 2011.gada iniciatīvu konkursa nolikuma
apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu
Par konkursa „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2011” organizēšanu
Par saistošo noteikumu Nr. ___ „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saľemot
sociālo palīdzību Jēkabpils novadā” apstiprināšanu

INFORMĀCIJA:
1. Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju
noteiktās mēnešalgas apmēru atbilstoši novērtēšanas rezultātiem.
Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meľķis ierosina
iekļaut domes sēdes dienas kārtībā sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par
pašvaldībām” 31. pants):
1

Par zemes nogabala nekustamajā īpašumā „Pagasta zeme” ar apzīmējumu
3
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kadastrā 5698-005-0035 Zasas pagastā Jēkabpils novadā nomu
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Lauciņi”, Zasas
pagasts, kadastra Nr.56980030092)

Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds
Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova,
Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
53 Par zemes nogabala nekustamajā īpašumā „Pagasta zeme” ar apzīmējumu
kadastrā 5698-005-0035 Zasas pagastā Jēkabpils novadā nomu
54 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Lauciņi”, Zasas
pagasts, kadastra Nr.56980030092)
Domes sēdes darba kārtība papildināta ar 55.jautājumu.
55 Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju
noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par 24.02.2011.
un 17.03.2011. sēdēs pieľemto lēmumu izpildi un citiem veiktajiem darbiem.
Informācija pieľemta zināšanai.
2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja informācija.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs informēja deputātus Zemgales plānošanas
reģiona sēdēm. Kapitālsabiedrības „ Jēkabpils autobusu parks” bilances apstiprināšanu un
iespējamām izmaiľām pasažieru pārvadājumu biļešu cenās.
Informācija pieľemta zināšanai.
1.§
Par adreses maiņu
_______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
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2011.gada 17.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Dunavas pagasta
pārvaldes iesniegums (reģistrācijas Nr.2-14/251) ar lūgumu mainīt sekojošas adreses, jo
pagasta teritorijā nevar būt divas vienādas adreses:
1. „Kalnieši”, Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216, kadastra
Nr.56540010282, uz adresi „Druviľu Kalnieši”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV5216
2. „Kalni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216, kadastra Nr.56540010463, uz
adresi „Kalnāres”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216,
3. „Lejas Jērāni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216, kadastra
Nr.56545040004, uz adresi „Sapľi B”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi „Kalnieši”, Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV5216, kadastra Nr.56540010282, uz adresi „Druviľu Kalnieši”, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5216;
2. Mainīt adresi „Kalni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216, kadastra
Nr.56540010463, uz adresi „Kalnāres”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV5216,
3. Mainīt adresi „Lejas Jērāni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216,
kadastra Nr.56545040004, uz adresi „Sapľi B”, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV-5216.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
stāšanās spēkā.

2. §
Par adreses piešķiršanu
„Rozītes”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads
________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
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2011.gada 22.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts V.L. iesniegums ar
lūgumu piešķirt adresi „Rozītes”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, jaunbūvei, kas atrodas
uz zemes vienības ar kadastra Nr.56480010236.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi „Rozītes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, jaunbūvei,
kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.56480010236.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
stāšanās spēkā.

3.§
Par adreses piešķiršanu
„Ozolu iela 20a”, Brodi, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads
______________________________________________________________
Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 25.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts G.O. iesniegums ar
lūgumu piešķirt adresi „Ozolu iela 20a”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,
jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.56480030031.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi „Ozolu iela 20a”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV5212, jaunbūvei, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.56480030031.
2. Izslēgt no adrešu reģistra adresi „Ozolkalns”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils
novads, kas bija reģistrēta nekustamajam īpašumam „Ozolkalns”, Ābeļu pagasts,
kadastra Nr.56480030031.
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3.

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

4.§
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam Vītoli ar
kadastra Nr.56520050196 – 0,4 ha platībā
__________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi 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 pieľemšanai 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 termiľos Valsts
zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie
dokumenti lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saľemts
atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Zemes lietotājs (mantinieki) saskaľā ar Valsts un pašvaldības īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteikto
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viľa lietošanā bijušo zemi, kuras var izmantot līdz
2011.gada 1.jūnijam.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties uz2011.gada 17.marta
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu , 25.panta 2.1 daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1.
daļas 8.punktu, 30.08.2005.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotāja A.L. zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viľam ar
Dignājas pagasta padomes 19.03.2002. lēmumu piešķirto zemi Vītoli, kadastra
Nr.56520050196 – 0,4 ha platībā, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Vītoli, kadastra Nr.56520050196 – 0,4 ha platībā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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Pilnvarot Dignājas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar A.L. mantiniekiem 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
3.

5.§
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos - zemes gabalam D/s Liesma
Nr.90 ar kadastra Nr.56480020096 – 0,16 ha platībā
_______________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi 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 pieľemšanai 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 termiľos Valsts
zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie
dokumenti lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saľemts
atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Zemes lietotājs saskaľā ar Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteikto iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz viľa lietošanā bijušo zemi, kuras var izmantot līdz 2011.gada 1.jūnijam.
Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties uz 2011.gada 17.marta
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu , 25.panta 2.1 daļu, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta 1.
daļas 8.punktu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotāja A.N. zemes pastāvīgā lietotāja tiesības, lietot viľam ar
06.03.1992. Ābeļu pagasta TDP 20.sasaukuma 14.sesijas lēmumu un 22.10.2002.
Ābeļu pagasta padomes lēmumu piešķirto zemi D/s Liesma Nr.90, kadastra
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apzīmējumu Nr.56480020096, platība – 0,16 ha, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 56480020096, platība 0,08 ha, kadastra
apzīmējumu 56480020138, platība 0,08 ha, ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes īpašums D/s Liesma Nr.90, kadastra Nr.56480020096 – 0,16 ha platībā
piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Ābeļu 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.
6.§
Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu
Radžusalas, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, kadastraNr.56480010079
_______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi Ābeļu pagasta pārvaldes, reģistrācijas
Nr.90000045796, juridiskā adrese „Pagastmāja”, Ābeļu pagasts, 01.02.2011. iesniegumu
ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr.56480010079, no lauksaimniecībā izmantojamā zeme, uz rūpnieciskās ražošanas
uzľēmumu apbūves zemi.
Ābeļu pagasta Teritorijas plānojuma 2008.- 2020.g. grafiskajā daļā zemes vienībai
ar kadastra Nr.56480010079 atļautā teritorijas izmantošana ir noteikta – rūpniecības
objektu apbūves teritorija.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar
kadastra Nr.56480010079 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , kopējā platība 2,84 ha, tai
skaitā 1,62 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,88 ha meža zeme, 0,17 ha zem
ēkām, 0,17 ha zem ceļiem.
28.10.2009. Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA
„Green Energy Trio”, reģistrācijas Nr.55403023741, juridiskā adrese Madonas iela 6,
Jēkabpils, par nekustamā īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads,
kadastra Nr.56480010079 ar platību 2,84 ha iznomāšanu koģenerācijas stacijas izbūvei
elektrības un siltumenerģijas ražošanai.
LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 28.punkts nosaka, ka, ja pilsētā vai ciemā tikai daļu no
zemes vienības izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases "Apbūves
zeme" un tam piekrītošo zemes platību nosaka, ľemot vērā apbūves noteikumos
attiecīgajai apbūvei noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējās
zemes vienības platības lietošanas mērķi nosaka kā neapbūvētai zemes vienībai atbilstoši
šo noteikumu 23. un 24.punktā minētajām prasībām
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
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9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiľas kārtība” 17.5., 28.punktu un saskaľā 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, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Radžusalas” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra Nr.56480010079 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 1000 – neapgūta ražošanas objektu zeme 1,96 ha; 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 0,88 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par nosaukuma un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
__________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Jēkabpils novada pašvaldība ir saľēmusi VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas
Nr.40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 22.02.2011. vēstuli
Nr.4.9/467 ar lūgumu piešķirt nosaukumu „Autoceļš P74” un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem:
1. „P74”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56660020058, platība
23,9 ha, kas sastāv no sešām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem –
56660060216, platība 11,5 ha, 56660030214, platība 1,9 ha, 56660020058,
platība 1,5 ha, 56660090005, platība 3,5 ha, 56660030092, platība 2,0 ha,
56660030215, platība 3,5 ha;
2. „P74”, Leimaľu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56740060093, platība
6,6 ha, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56740060093, platība 6,6 ha.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 20.06.2006. LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16., 17.punktu,
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saskaľā 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, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns
Meľķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.56660020058 piešķirt nosaukumu
„Autoceļš P74” , Kalna pagasts, Jēkabpils novads.
2. Nekustamajam īpašumam „Autoceļš P74”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra nr.56660020058, platība 23,9 ha, kas sastāv no sešām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem – 56660060216, platība 11,5 ha, 56660030214, platība
1,9 ha, 56660020058, platība 1,5 ha, 56660090005, platība 3,5 ha, 56660030092,
platība 2,0 ha, 56660030215, platība 3,5 ha, piešķirt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā
3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.5740060093 piešķirt nosaukumu
„Autoceļš P74”, Leimaľu pagasts, Jēkabpils novads.
4. Nekustamajam īpašumam „Autoceļš P74”, Leimaľu pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra Nr.56740060093, platība 6,6 ha, sastāvošs no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56740060093, platība 6,6 ha, piešķirt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā
8.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Skrudas”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010274)
_________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 01.martā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Ošukalns”,
reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes lauku teritorija,
Viesītes novads, LV 5237, iesniegums ar lūgumu atdalīt no īpašuma „Skrudas”, Zasas
pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010274 vienu zemes gabalu ar kadastra
Nr.56980030067 10,0 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu
„Mazās Skrudas”, pamatojoties uz 2011.gada 28.februāra Nekustamā īpašuma pirkuma
līguma Nr.3-6/280211 5.1. punktā pārdevēja doto pilnvarojumu pircējam.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 15.01.2008. lēmumu īpašuma tiesības uz
Jēkabpils novada Zasas pagasta nekustamo īpašumu „Skrudas” Jānim Meľķim ir
nostiprinātas Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.212.
Nekustamais īpašums „Skrudas” ar kopplatību 12,13 ha sastāv no diviem zemes
gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra Nr.56980010274– 2,13 ha platībā;
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2. zemes gabals ar kadastra Nr.56980030067– 10,0 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Skrudas” kadastra
Nr.56980010274, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56980030067 – 10,0
ha platībā , piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Mazās Skrudas”.
Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības 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.§), saskaľā 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, LR Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS 1 balss
(Edvīns Meľķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Skrudas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56980010274 zemes gabalu ar kadastra Nr.56980030067, platība 10,0 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mazās Skrudas”, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads. Pēc zemes robežu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala
platība var tikt precizēta.
3. Noteikt saimniecībai „Mazās Skrudas” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Skrudas” 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.
9.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Luksti”, Dunavas pagasts, kadastra Nr.56540060091)
__________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 11.martā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts E.B. iesniegums ar
lūgumu atdalīt no īpašuma „Luksti”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56540060091 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56540060090 6,84 ha platībā un
piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Lukstiľi”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 28.12.2010. lēmumu īpašuma tiesības uz
Jēkabpils novada Dunavas pagasta nekustamo īpašumu „Luksti” E.B. ir nostiprinātas
Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0048 5242.
12

Nekustamais īpašums „Luksti” ar kopplatību 9,94 ha sastāv no trijiem zemes
gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540060091– 1,82 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540060076– 1,28 ha platībā;
3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540060090– 6,84 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Luksti” kadastra
Nr.56540060091, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56540060090 – 6,84
ha platībā , piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Lukstiľi”.
Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības 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.§), saskaľā 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, LR Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Luksti”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56540060091 zemes gabalu ar kadastra Nr.56540060090, platība 6,84 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Lukstiľi”, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads.
3. Noteikt saimniecībai „Lukstiľi” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Luksti” 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.

10.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(Aizupītes”, Dunavas pagasts, kadastra Nr.56540010139)
______________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 07.martā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts J.M. iesniegums ar
lūgumu atdalīt no īpašuma „Aizupītes”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.5654000010139 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56540010296 4,9 ha platībā un
piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Aizupes”.
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Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 10.02.1999. lēmumu īpašuma tiesības uz
Jēkabpils novada Dunavas pagasta nekustamo īpašumu „Aizupītes” J.M. ir nostiprinātas
Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.188.
Nekustamais īpašums „Aizupītes” ar kopplatību 16,0 ha sastāv no trijiem zemes
gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010139– 7,6 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010140– 3,5 ha platībā;
3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56540010296– 4,9 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Aizupītes” kadastra
Nr.56540010139, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56540010296 – 4,9 ha
platībā , piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Aizupes”.
Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības 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.§), saskaľā 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, LR Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Aizupītes”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra Nr.56540010139 zemes gabalu ar kadastra Nr.56540010296, platība 4,9
ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Aizupes”, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads.
3. Noteikt saimniecībai „Aizupes” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Aizupītes” 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.

11.§
Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Alaiņi” Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē (kadastra Nr. 5698 005 0075, Zasas pagasts)
_____________________________________________________________________
R.Mazulāne
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Jēkabpils novada dome 2011.gada 21.februārī saľēma Jēkabpils novada Zasas
pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājumu Nr.1-9/19, un 2011.gada 7.marta iesniegumu
Nr.1-9/28 pārdot izsolē Jēkabpils novada Zasas pagasta nekustamo īpašumu „Alaiľi”,
apzīmējums kadastrā Nr. 5698 005 0075 un iegūtos līdzekļus izmantot Zasas pagasta
pārvaldes administrācijas ēkas „Astras” un pašvaldības sociālo dzīvokļu un pašvaldības
dzīvokļu remontiem.
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.
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 „Alaiľi”, ar kadastra Nr.56980050075,
Jēkabpils novada Zasas pagastā atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – rekreācijas
teritorija.
Zasas pagasta teritorijas plānojuma 2.12. punktā ir noteikts, ka rekreācijas
teritorijas ir teritorijas rekreatīviem mērķiem, tūrisma un atpūtas iespēju nodrošināšanai.
Šīs teritorijas paredzētas kā labiekārtotas vai daļēji labiekārtotas teritorijas atpūtai un
tūrismam, kā arī šīm vajadzībām nepieciešamo ēku un objektu celtniecībai un
uzturēšanai, nodrošinot atpūtas un rekreācijas iespējas pagasta iedzīvotājiem un Zasas
pagasta apmeklētājiem.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
2.punktu, LR likumu „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”,
Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra
Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska,
Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS 1 balss (Gints Audzītis),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Alaiľi”,
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā Nr.5698 005 0075,
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0041 8958, lietošanas mērķis - upju un
kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve. Nekustamais īpašums „Alaiľi” pēc atsavināšanas izmantojams saskaľā ar
Jēkabpils novada teritorijas plānojumu- rekreācijas teritorija.
2. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības
nekustamajam īpašumam „Alaiľi”, kadastra Nr.5698 005 0075.
3. Noteikt
nekustamā īpašuma „Alaiľi” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā,
apzīmējums kadastrā Nr.5698 005 0075 sākumcenu (nosacītā cena) LVL
18000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati un 00 sant.).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Alaiľi” Zasas 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
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sniegšanas nodaļa.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 24.03.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.5.,11.§)
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Alaiņi”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Alaiľi”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole, atbilstoši
LR Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
2. Ziľas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Alaiľi”, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā, reģistrēts Zasas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0041 8958 ar
kadastra Nr. 5698 005 0075 un sastāv no viena zemes gabala ar kopējo zemes platību
18,05 ha (kadastra apzīmējums 5698 005 0075), turpmāk tekstā – Objekts. Objekta
lietošanas mērķis - upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve. Nekustamais īpašums „Alaiľi” pēc atsavināšanas
izmantojams saskaľā ar Jēkabpils novada teritorijas plānojumu- rekreācijas teritorija;
2.2. Objekts sastāv no 4,16 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: 0,86 ha krūmājiem,
0,82 ha purviem, 10,54 ha zemes zem ūdeľiem, 0,01 ha zemes zem ceļiem un 1,56 ha
pārējās zemes.
2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.
3. Pārdošanas metode: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
4. Objekta izsoles sākumcena: LVL 18000,00 (astoľpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi).
Maksāšanas līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā.
5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:
Izsolē piedalās pretendenti, kas laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izsludinātajā termiľā, t.i.,
līdz 2011.gada 25.maijam plkst.10.00 piesakās uz objekta izsoli, reģistrējas par izsoles
dalībniekiem un iemaksā reģistrācijas nodevu un drošības naudu. Izsole notiks 2011.
gada 25.maijā plkst. 1015 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,
apspriežu telpā Nr.10.
6. Izsoles dalībniekiem līdz 2011.gada 25.maija plkst.10.00:
6.1. jāiemaksā izsoles reģistrācijas nodeva Ls 50,00 (piecdesmit lati) un drošības nauda
10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas Ls 1800,00 (viens tūkstotis
astoľi simti lati un 00 santīmi), ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.
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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).
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 nodeva 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
18000,00 (astoľpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi ).
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 200,- (divi simti latu), par kādu paaugstināms katrs
nākamais solījums. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā objekta
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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 nodeva 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.
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12.§
Par meža cirsmas īpašumā „Ezeri”
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē
(„Ezeri”, apzīmējums kadastrā Nr. 5698-006-0132)
_____________________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Par jautājumu izteicās: J.Krūmiľš.
Jēkabpils novada dome saľēma Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāja
15.03.2011. iesniegumu Nr.1-9/41, ar lūgumu pārdot izsolē meža cirsmu zemes vienībā
ar apzīmējumu kadastrā Nr. 5698-006-0132, īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novadā Zasas
pagastā, jo konstatēti sniega un ledus postījumi pašvaldībai piederošajā mežā, par
ieteicamo pārdošanas sākumcenu LVL 2860.00:
1. pārdodamās cirsmas kvartāls Nr.1, nogabals 4.;5., izcērtamā platība 2.4 ha,
valdošā koku suga – priede, cirtes veids – sanitārā vienlaides, izcērtamais apjoms
263,14m3;
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka meža cirsmu
pārdošanas rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu
līdzekļus pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Ľemot vērā minētos apsvērumus, pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības 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, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), 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. 5698-006-0132, īpašumā „Ezeri”,
Jēkabpils novada Zasas pagastā:
1.1. pārdodamās cirsmas kvartāls Nr.1, nogabals 4.; 5., izcērtamā platība 2.4 ha,
valdošā koku suga – priede, cirtes veids – sanitārā vienlaides, izcērtamais apjoms
263,14 m3.
2. Noteikt cirsmas sākumcenu (nosacītā cena) LVL2860,00.
3. Apstiprināt cirsmas, zemes vienībā ar apzīmējums kadastrā Nr. 5698-006-0132,
īpašumā „Ezeri”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsoles noteikumus (pielikums Nr.1).
4. Cirsmas izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas
nodaļa.
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PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 24 .03.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.5.,12.§)
Jēkabpils novada pašvaldības
meža cirsmas īpašumā „Ezeri” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošās meža cirsmas, zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr. 5698-006-0132,
īpašumā „Ezeri”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole.
2. Ziņas par izsolē pārdodamo meža cirsmu:
2.1. Pārdodamā meža cirsma, zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr. 5698-006-0132,
īpašumā „Ezeri”, turpmāk tekstā- objekts ir:
2.1.1. pārdodamās cirsmas kvartāls Nr.1, nogabals 4.; 5., izcērtamā platība 2,4 ha, zemes
vienības apzīmējums kadastrā 5698-006-0132, valdošā koku suga – priede, cirtes veids sanitārā vienlaides, izcērtamais apjoms 263,14m3. Apliecinājums koku ciršanai
Nr.827306.
2.2. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.
3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. Objekta izsoles sākumcena LVL 2860,00 (divi tūkstoši astoľi simti sešdesmit lati).
Maksāšanas līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā.
5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas iesniedza rakstiskus
piedāvājumus, iemaksāja dalības maksu LVL 50,00 (iemaksa, ko veic izsoles dalībnieks,
lai segtu ar izsoli saistītos izdevumus) un nodrošinājumu 10% no objekta sākumcenas,
t. i., LVL 286.00 (divi simti astoņdesmit seši lati).
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc
adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, līdz 2011. gada 26.aprīlim plkst. 10.00 slēgtā
aploksnē ar atzīmi „Meža cirsmas izsole īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novada Zasas
pagastā. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole notiks 2011. gada 26.aprīlī, plkst. 10.15,
Jēkabpils novada pašvaldības apspriežu telpā 10, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.
7. Lai piedalītos Objekta izsolē jāiesniedz:
7.1. pieteikums ar izsoles dalībnieka piedāvāto cenu par izsoles Objektu;
7.2. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu:
7.3. Juridiskām personām, arī personālsabiedrībām, pieteikumam jāpievieno šādi
dokumenti:
7.3.1. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
7.3.2. attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
7.3.3. Uzľēmuma reģistra izziľa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju
(izziľa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma iesniegšanas
dienas).
8. Pieteikumā jānorāda:
8.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums;
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8.2. adrese;
8.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē;
8.4. piedāvājuma iesniegšanas laiks;
8.5. piedāvātā summa;
8.6. apliecinājums par piekrišanu izsoles noteikumiem.
Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.
9. Personām, kurām ir parādsaistības ar Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību
piedalīties izsolē.
10. Izsoles dalībnieki dalības maksu un nodrošinājumu iemaksā Jēkabpils novada
pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka”
Jēkabpils filiāle, konta Nr. LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22, līdz 2011.
gada 25.aprīlim.
11. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles
dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
izsoles protokola parakstīšanas dienas tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. Izsoles
dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, nodrošinājums tiek ieskaitīts nosolītā
Objekta apmaksā. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta.
12. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziľo izsolāmā Objekta
sākumcenu.
13. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus
un izsoles komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir
aizliegti.
14. Pēc aplokšľu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda
piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā,
un, ja nav šaubu, nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziľo par
izsoles pabeigšanu. Par to tiek sastādīts protokols.
15. Ja pēc visu aplokšľu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši
vienādu augstāko cenu, izsoles komisija turpina izsoli, pieľemot rakstiskus piedāvājumus
no personām, kurus piedāvājušas vienādu augstāko cenu.
16. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina
protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
17. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija
piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš
vēlas iegādāties Objektu, ir atzīstams par Objekta nosolītāju.
18. Objekta nosolītājs saľem izziľu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
19. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola
parakstīšanas dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka”,
konta Nr. LV81LHZB5200170616003, kods LHZBLV22. Ja Objekta nosolītājs
noteiktajā termiľā nesamaksā nosolīto cenu, tad viľš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
20. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada dome apstiprina izsoles
rezultātus un slēdz cirsmu izstrādes līgumu.
21. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku.
22. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiľā nosolītās cenas samaksu, tad
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu
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dod izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās
cenas.
23. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada pašvaldības izsoles
komisija, kas apstiprināta ar 2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10,
69.§).
24. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no
izsoles dienas.
25. Meža atjaunošanu izsoles cirsmā pēc to izstrādes veic Jēkabpils novada pašvaldība.

13.§
Par zemes gabala „Pie Biķerniekiem” ar apzīmējumu kadastrā 5648-007-0015
Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu
______________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 4.martā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma J.K. iesniegumu ar
lūgumu iznomāt Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Pie
Biķerniekiem”, apzīmējums kadastrā 5648-007-0015, Ābeļu pagastā Jēkabpils
novadā, zemnieku saimniecības „Jaunkraukļi” vajadzībām.
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 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības 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, Edmunds
Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova,
Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt J.K. Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Pie
Biķerniekiem” 7,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 5648-007-0015, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, zemnieku saimniecības „Jaunkraukļi” vajadzībām.
2. Iznomāt zemes gabalu „Pie Biķerniekiem”, ar apzīmējumu kadastrā 5648-0070015 no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam.
3. Noteikt nomas maksu 3% (trīs procenti) gadā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
4. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei līdz 2011.gada 31.martam sagatavot zemes
nomas līgumu saskaľā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu”.
5. Pilnvarot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja p.i. noslēgt Zemes nomas līgumu.
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14.§
Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5674-003-0066
nekustamajā īpašumā „Ezermalas”, Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā nomu
______________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 28.februārī Jēkabpils novada pašvaldība saľēma V.K. iesniegumu ar
lūgumu iznomāt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ezermalas”,
Leimaľu pagastā, Jēkabpils novadā - zemes gabalu ar apzīmējumu kadastrā Nr.5674-0030066.
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.
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 „Ezermalas”, zemes vienība ar kadastra
Nr.56740030066, Jēkabpils novada Leimaľi pagastā atrodas plānotajā (atļautajā)
teritorijā – ūdensobjektu teritorija.
Leimaľu pagasta teritorijas plānojuma III sējuma „Apbūves un teritorijas
izmantošanas noteikumi 9.4.1. punktā ir noteikts, ka ūdensobjektu teritorijas ir virszemes
ūdenstilpes (ezeri, mākslīgās ūdenskrātuves, dīķi), ūdensteces (upes, strauti un
meliorācijas grāvji), kā arī ar to izmantošanu saistītā infrastruktūra. 9.4.2. punkts nosaka
atļauto izmantošanu:
a) Ūdens uzkrāšana un novadīšana.
b) Sporta nodarbības, tūrisms, rekreācija.
c) Zivsaimniecība, zvejniecība (atbilstoši valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem).
d) Peldvietas.
e) Inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.
f) Ūdenstilpes ugunsdzēsībai.
9.4.3. punkts nosaka citas prasības teritorijas izmantošanai:
(1) Ūdensteču un ūdenstilpľu teritorijās atļauts veikt laivu piestātľu būvniecību. Visa cita
veida objektu - rekreācijas objektu apbūve, peldvietu teritorijas, kempingi, ar ūdens
baseina izmantošanu saistīta apbūve pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās
izmantošanas nodrošināšanai, kā būves teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, ar
tūrismu un rekreāciju saistītas sezonas rakstura būves.
(2) Peldvietas izveidojamas saskaľā ar LR Ministru kabineta noteikumiem un saskaľojot
ar Sabiedrības veselības aģentūru, Reģionālo vides pārvaldi, likumdošanā noteiktajā
kārtībā.
(3) Ūdenstecēm un ūdenstilpnēm teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas un tauvas
joslas. Ierobežojumi, aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles nosacījumi ir
spēkā saskaľā ar „Aizsargjoslu likumu” un LR Ministru kabineta apstiprinātajām
aizsargjoslu noteikšanas metodikām, Civillikumu un Zvejniecības likumu. Neatkarīgi no
zemes īpašuma formas, tauvas joslai ir jābūt brīvai, lai pa to netraucēti varētu pārvietoties
glābšanas dienesti, zivju resursu un kārtības uzraudzības dienesti, tauvas joslu bez
maksas drīkst izmantot makšķernieki un pa to var pārvietoties kājāmgājēji.
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(4) Upju un ezeru krasta joslu drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to
tālāku eroziju.
(5) Aizliegta krasta līnijas un piekrastes joslas patvaļīga pārveidošana.
(6) Nav pieļaujama apbūves veidošana cieši gar ūdens malām.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu, 15.panta 13.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” III. nodaļu un Jēkabpils novada
domes 2009.gada 17.septembra sēdes protokola izrakstu Nr.6, 18§ „Par Jēkabpils novada
teritorijas plānojumiem”, 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, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt V.K. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu 9.9 ha platībā ar
apzīmējumu kadastrā Nr.5674-003-0066, nekustamajā īpašumā „Ezermalas”,
Leimaľu pagastā, Jēkabpils novadā, saskaľā ar noteikto lietošanas mērķi - fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeľu teritorijas un Jēkabpils novada
teritorijas plānojumu.
2. Iznomāt zemes gabalu 9.9 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5674-003-0066 uz
laiku no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam ar nosacījumu, ka pašvaldība
tiesīga lauzt līgumu, ja nomnieks nav uzsācis darbību viena gada laikā no Nomas
līguma noslēgšanas.
3. Uzdot juriskonsultei līdz 2011.gada 1.aprīlim sagatavot zemes nomas līgumu,
ievērojot LR Ministru kabineta noteikumus Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”.
4. Pilnvarot Leimaľu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Zemes nomas līgumu.

15.§
Par nedzīvojamo telpu Kalna pagasta kultūras namā „Zītari” nomu
(biedrība „Cerību logi” , reģ. Nr.40008160051)
______________________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 10.martā ar papildinājumiem 2011.gada 14.martā Jēkabpils novada
pašvaldībā saľemts biedrības „Cerību logi” , reģ. Nr.40008160051 iesniegums par
nedzīvojamo telpu 81,1 kv.m. platībā Kalna pagasta kultūras namā „Zītari” nomu uz 10
gadiem.
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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.
LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14.a punkts nosaka, ka dome var noteikt
maksu par
pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu
(iznomāšanu).
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu, 21. panta 14.a punktu un Civillikuma saistību tiesību četrpadsmito nodaļu
(2112.-2177.p.)
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai „Cerību logi”, reģ. Nr.40008160051, Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu - nedzīvojamās telpas Nr.1;2;3;7;9 ēkas pirmajā stāvā,
saskaľā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu (Numurs 56660060303001-01) ar kopējo
platību 81,1 kv.m. Kalna pagasta kultūras namā „Zītari” uz 10 (desmit) gadiem.
2. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgt uz 10 (desmit) gadiem.
3. Noteikt iznomāto nedzīvojamo telpu kopējo nomas maksu LVL 5,00 (pieci lati) gadā.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Telpas nosaukums
Kabinets
Pasts
Pasts
Palīgtelpa
Kabinets

Telpas numurs

Telpas platība m2

1
2
3
7
9

23,5
21,6
8,8
9,3
17,9

4. Uzdot juriskonsultei sagatavot nedzīvojamās telpu Kalna pagasta kultūras namā
„Zītari” nomas līgumu.
5. Uzdot Kalna pagasta pārvaldei slēgt nedzīvojamās telpu nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļai.

16.§
Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648-003-0117 „Mālaines-1”,
nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu
________________________________________________
A.Vanags
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Par jautājumu izteicās: A.Jasis, I.Tumaonva, A.Lemaka.
2011.gada 13.janvārī Jēkabpils novada pašvaldība saľēma J.B. iesniegumu ar
lūgumu iznomāt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar kadastra Nr.
5648 003 0117, kura kopējā platība ir 13,55, lai paplašinātu saimniecību un lai varētu
pretendēt uz Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumu „Lauku
saimniecību modernizācija”.
2011.gada 13.janvārī Jēkabpils novada pašvaldība saľēma A.A. iesniegumu ar
lūgumu iznomāt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar kadastra Nr.
5648 003 0117, kura kopējā platība ir 13,55, lai varētu pretendēt uz Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumu „Lauku saimniecību
modernizācija”.
2011.gada 8.februārī Jēkabpils novada pašvaldība saľēma I.L. iesniegumu ar
lūgumu iznomāt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar kadastra Nr.
5648 003 0117, kura kopējā platība ir 13,55, lai saimnieciskās darbības paplašināšanai.
2011.gada 8.februārī Jēkabpils novada pašvaldība saľēma A.L. iesniegumu atļaut
atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar apzīmējumu kadastrā
Nr.5648 003 0117. Uz minētā zemes gabala atrodas ēkas būves, kuru 1/3 domājamo daļu
saľēmusi dāvinājumā no vīra A.L. Tā kā pārējie ēku būvju kopīpašnieki nav sakārtojuši
īpašuma tiesības uz savu īpašuma domājamo daļu, līdz tālākai īpašuma tiesību
sakārtošanai, A.L. lūdz piešķirt nomas tiesības uz pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar
apzīmējumu kadastrā Nr.5648 003 0117 līdz 2011.gada 31.decembrim.
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskus apstākļus, konstatēts:
Jēkabpils novada pašvaldībai pieder īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra
Nr. 5648 003 0117, kas ierakstīts Ābeļu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000154873, turpmāk tekstā - Zemesgabals;
Zemesgabala kopējā platība ir 13,55 ha, t.sk., 12,17 ha lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, 0,07 ha – zem ūdeľiem, 1,30 ha – zem ēkām un pagalmiem, 0,01 ha
zem ceļiem;
Uz Zemesgabala atrodas citām personām piederošās ēkas (būves).
2008.gada 3.septembra Ābeļu pagasta padome nolēma (03.09.2008. lēmums „Par
zemes gabala atdalīšanu”, sēdes protokola Nr. 25, 15.§ 2.p.) sadalīt Zemesgabalu, atdalot
no Zemesgabala apbūvēto daļu 2,00 ha platībā, t.i., ēku uzturēšanai nepieciešamo platību,
saglabājot kadastra apzīmējumu 5648 003 0117, un piešķirot atdalāmajai zemes daļai
jaunu nosaukumu „Mālaines 1”. Paliekošajai Zemesgabala neapbūvētajai daļai, kuru
platība ir 11,55 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Skaras”, turpmāk tekstā – Lēmums.
Lēmuma izpilde nav pabeigta. Lai izpildītu lēmumu ir nepieciešams atbilstoši
Zemes ierīcības likumam izstrādāt zemes ierības projektu zemes vienības sadalīšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas likums)
4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt „zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš
vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai
ēkas (būves) daļai”;
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Atsavināšanas likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka „Publiskai personai
piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas
(būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem
kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).”
Atsavināšanas likuma 44.panta piektā daļa nosaka, ka „Ja šā panta ceturtajā daļā
minētā persona, kura savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar
izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir
pirmpirkuma tiesības, un minētais zemesgabals netiek atsavināts citām personām.”
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piektā daļa nosaka, ka valstij vai pašvaldībai
piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību
reglamentē LR Ministru kabineta noteikumi.
30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 4. punkts nosaka, ka „Zemes nomas līgumu par privatizācijai
vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai
ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.”
Saskaľā ar 30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 19.punktu, gadījumā, ja uz neapbūvēto zemesgabalu
ir pieteikušās vairākas personas, rīkojama nomas tiesību izsole un nomas līgumu slēdz ar
personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
LR likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 2.panta pirmā daļa nosaka, ka „Jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai
atbilstoši likumos, LR Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos
aktos, kā arī pašvaldību domju pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību
domju pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.”
LR likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir, „manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu”.
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums „racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumu, Zemes ierīcības likuma 5.panta
pirmās daļas 7.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto un piekto daļu,
30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
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pašvaldības zemes nomu” 4., 19. punktu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļiem un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, 3.panta 2.punktu, 6.1
pantu, LR likuma „Par pašvaldībām” 3., 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu,
Deputāts A.Jasis ierosina izľemt no lēmuma 5.punktu.
Balsojums pēc lēmuma projekta:
Atklāti balsojot: PAR 7 balsis (Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Inga Martinova, Edvīns
Meľķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- 1 balss (Aldis Jasis),
ATTURAS – 3 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns), ATTURAS – 1
balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Pēc balsojuma rezultāta - lēmums pieľemts pēc lēmuma projekta.
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5648
003 0117 sadalīšanai atbilstoši Ābeļu pagasta padomes 2008.gada 3.septembra lēmumam
„Par zemes gabala atdalīšanu” (sēdes protokola Nr.25, 15.§ 2.p.) un grafiskajam
pielikumam (pielikums Nr.1, 2).
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums
Nr.3).
3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt
Jēkabpils novada pašvaldībā.
4. Pēc Lēmuma 1.-3.punkta izpildes un atdalītā apbūvētā zemesgabala
ierakstīšanas zemesgrāmatā atsavināt (pārdot par brīvu cenu) A.L. 1/3 domājamo daļu no
apbūvētā zemesgabala „Mālaines 1”, kura kopējā platība ir noteikta 2,00 ha ēku (būvju)
īpašuma uzturēšanai (platība var tikt precizēta pēc zemes ierīcības projekta izstrādes).
5. Iznomāt ēku kopīpašniekam
A.L., 1/3 domājamo daļu no apbūvētā
zemesgabala „Mālaines 1”, kura kopējā platība ir noteikta 2,00 ha ēku (būvju) īpašuma
uzturēšanai (platība var tikt precizēta pēc zemes ierīcības projekta izstrādes) (grafiskais
pielikums pielikumā Nr. 1) uz nomas termiľu 12 gadi, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanas
procesa pabeigšanai, nosakot nomas maksu atbilstoši 30.10.2007. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu".
6. Rīkot neapbūvētā zemesgabala „Mālaines 1”, kura kopējā platība ir noteikta
11,55 ha (platība var tikt precizēta pēc zemes ierīcības projekta izstrādes) (grafiskais
pielikums pielikumā Nr. 2), nomas tiesību izsoli atbilstoši 30.10.2007. LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”.
7. Uzdot īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai sagatavot
noteikumus par nomas tiesību izsoles kārtību.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 24.03.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.5, 16.§)
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Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes
M 1:4600
Zemes vienība ar kadastra Nr.56480030117 – platība 13,55 ha.

Ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamā platība – 2,0 ha
Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste
PIELIKUMS Nr.2
Jēkabpils novada domes 24.03.2011.
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sēdes lēmumam (protokols Nr.5, 16 .§)
Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes
M 1:4600
Zemes vienība ar kadastra Nr.56480030117 – platība 13,55 ha.

Iznomājamā platība lauksaimniecības vajadzībām – 11,55 ha
Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste
30

PIELIKUMS Nr. 3
Jēkabpils novada domes 24.03.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.5,16.§)
Darba uzdevums
zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala „Mālaines 1”, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480030117 sadalīšanai
1.
2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.1.4.
3.3.1.5.
4.
4.1.
4.2.
5.

5.1.
5.2.
6.

Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projektu) izstrādā licencēta persona.
projekta izstrādes mērķis:
Zemes gabala sadale divos zemes gabalos, atdalot platību ēku uzturēšanai
2,0 ha platībā.
Projekta sastāvs:
Izejas materiāli:
Licence;
Darba uzdevums;
Zemes robežu plāns;
Īpašuma piederību apliecinoši dokumenti;
Projekta izstrādē ieinteresētā zemes īpašnieka priekšlikumi un Projekta
Izstrādātāja atbildes;
Institūciju nosacījumi, atzinumi un saskaľojumi.
Paskaidrojuma raksts.
Projekta grafiskā daļa:
Projekta risinājums kopplānā uz zemes robežu plāna M 1 : 5000, uzrādot:
jaunizveidojamā zemes gabala robežas;
jaunizveidojamo zemes gabalu platības;
jaunizveidojamā zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Ābeļu
pagasta teritorijas plānojumam;
jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot
apgrūtinājumu veidu un platību;
atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums.
Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales
atbilstoši Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam.
Apgrūtinājumi atbilstoši Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam.
Aizsargjoslu likumam.
Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Pirms Projekta iesniegšanas Jēkabpils novada pašvaldībā, Projektu
saskaľo:
ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālo nodaļu;
Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā
saľemšanas.
Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
31

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.

17.§
Par nekustamā īpašuma - zemes „Lubenieki” nomu
ar apzīmējumu kadastrā 5698-007-0059 Zasas pagastā Jēkabpils novadā
______________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
2011.gada 15.martā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma zemnieku saimniecības
„Stabiľi”, vienotais reģistrācijas Nr.LV 45404005154, iesniegumu ar lūgumu iznomāt
nekustamo īpašumu - zemi „Lubenieki” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu
kadastrā 5698-007-0059, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo zemes platību
11,4 ha, zemnieku saimniecības „Stabiľi” lauksaimnieciskai ražošanai.
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. LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 13.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonoma funkcija saskaľā ar attiecīgās
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu, 15.panta 13.punktu, 30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” III. nodaļu un 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, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Stabiľi”, vienotais reģistrācijas Nr. LV
45404005154, zemnieku saimniecības lauksaimnieciskai ražošanai, nekustamo īpašumu
- zemi „Lubenieki” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu kadastrā 5698-0070059, kas sastāv no diviem zemes gabaliem:
1.1. zemes gabalu ar apzīmējumu kadastrā 5698-007-0059, 7,4 ha platībā;
1.2. zemes gabalu ar apzīmējumu kadastrā 5698-007-0135, 4,04 ha platībā.
2. Iznomāt nekustamo īpašumu - zemi „Lubenieki”, ar apzīmējumu kadastrā
5698-007-0059 zemnieku saimniecībai „Stabiľi” no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada
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31.decembrim, ar nosacījumu, ka līguma nosacījumi var tikt pārskatīti, LR normatīvo
aktu maiľas gadījumā.
3. Noteikt nomas maksu 3% (trīs procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei līdz 2011.gada 31.martam sagatavot zemes
nomas līgumu saskaľā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu”. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Zemes nomas līgumu.

18.§
Par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
(„Ziemeļi”, Kūku pagasts, Krustpils novads)
_________________________________________________________
A.Vanags, A.Raginska
2011.gada 8.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts K.P. iesniegums, kurā
viľš lūdz pārslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamās ēkas - šķūľa 29,8
kv.m. platībā, ar apzīmējumu kadastrā 5666-004-0149-003 nomu, Jēkabpils novada
pašvaldības nekustamajā īpašumā „Kalna Krūkliľi” ar apzīmējumu kadastrā 5666-0040148, 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 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības 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, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2011.gada 24.februāra Jēkabpils novada domes sēdes lēmumu Nr.3, 12§ „ Par
grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā”.
2. 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:
2.1. „Iznomātājs nodod un Nomnieks pieľem nomā par atlīdzību nedzīvojamo ēku šķūni, ar kopējo platību 29,8 kv.m., apzīmējumu kadastrā 5666 004 0149 003,
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Kalna Krūkliľi” ar
apzīmējumu kadastrā 5666-004-0148, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0030
7151.”
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2.2. Puses vienojas noteikt nomas maksu LVL 0,05 (pieci santīmi) par vienu
kvadrātmetru, kas kopā sastāda LVL 1,49 (viens lats 49 santīmi) mēnesī.
3. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai līdz 2011.gada
1.aprīlim sagatavot Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā
Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
4. Pilnvarot Kalna pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par grozījumiem
2009.gada 21.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
19.§
Par dzīvojamās telpas Aldaunes ielā 2-24, Brodos, Ābeļu pagastā,
īres līguma laušanu
__________________________________________________
R.Mazulāne
Par jautājumu izteicās: E.Meľķis, A.Lemaka, R.Jaudzems.
2011.gada 17.martā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma Ābeļu pagasta pārvaldes
2011.gada 17.marta iesniegumu Nr.APP/3-12/11/79 „Par dzīvojamās telpas īres līguma
laušanu” par 2007.gada 03.decembrī noslēgtā īres līguma laušanu ar Dz.M.
2011.gada 17.martā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma A.M., Dz.M. 2011.gada
15.marta iesniegumu, kurā viľa min, ka Dz.M. jau vairākus gadus neatrodas Latvijā un
deklarētā dzīvesvieta ir „Strauti-9”, Ābeļu pagastā.
Saskaľā ar Jēkabpils novada Ābeļu pagasta padomes rēķinu Nr.2011 2-54 par
2011.gada februāri, Dz.M., saskaľā ar 2007.gada 3.decembra Dzīvojamās telpas īres
līgumu, Brodos, Ābeļu pagastā, kopējais parāds sastāda LVL ____.
19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka,
ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Dzīvojamās telpas īres līguma 8.punkta 2.apakšpunkts nosaka, ka Izīrētājs var
lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja Īrnieks regulāri (vairāk nekā 3 mēnešus pēc kārtas)
nenokārto dzīvojamās telpas īres maksu vai arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem.
16.02.1993. LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri”:
28. pants nosaka, ka:
Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viľa ģimenes
locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks, viľa
ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viľu,
1) bojā vai posta dzīvojamo telpu (arī dzīvokļa iekārtu), citas būves un telpas, kas
īrniekam nodotas lietošanā saskaľā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, vai arī dzīvojamās
mājas koplietošanas telpas, komunikācijas un iekārtas;
2) izmanto dzīvojamo telpu, dzīvojamo māju, citas būves un telpas, kas īrniekam nodotas
lietošanā saskaľā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, mērķiem, kādiem tās nav paredzētas;
3) citādi pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot pārējām personām
dzīvošanu ar tām vienā kopējā dzīvoklī vai vienā mājā neiespējamu.
28.2 pants nosaka, ka:
1
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Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viľa ģimenes
locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas,
1) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan
viľam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaľā ar dzīvojamās telpas īres
līgumu un normatīvajiem aktiem;
2) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par pamatpakalpojumiem, lai gan viľam
bija nodrošināta iespēja izmantot pamatpakalpojumus saskaľā ar dzīvojamās telpas īres
līgumu un normatīvajiem aktiem.
28.2 panta 2.daļa nosaka, ka:
Izīrētājs pirms prasības celšanas tiesā vismaz mēnesi iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku
par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Gadījumos, kad izīrētājam nav zināma
īrnieka atrašanās vieta, prasību tiesā var celt, ja mēnesi iepriekš laikrakstā "Latvijas
Vēstnesis" ir publicēts brīdinājums.
37. pants nosaka, ka:
Ja īrnieks, viľa ģimenes locekļi vai citas personas ir pagaidu prombūtnē, tām ir tiesības
uz dzīvojamās telpas īres attiecību saglabāšanu, ja tās izpilda visus pienākumus saskaľā
ar šīs dzīvojamās telpas īres līgumu.
Civillikuma 2171. pants nosaka, ka Iznomātājs vai izīrētājs var bez otras puses
piekrišanas prasīt līguma atcelšanu:
1) ja nomas vai īres maksa nav samaksāta līgumiskā termiľā vai, ja tāds nav noteikts,
likumiskā termiľā; tomēr šā nokavējuma sekas var novērst, piedāvājot samaksu, iekams
celta līguma atcēluma prasība;
2) ja iznomātājam vai izīrētājam rodas neparedzēta nepieciešamība lietu pašam lietot;
3) ja nomnieks vai īrnieks bojā lietu, to nekārtīgi vai līgumam pretēji lietojot;
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 17.03.2011. Jēkabpils novada domes Attīstības
un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un 19.05.1994. LR likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma Saistību tiesību četrpadsmito
nodaļu, 16.02.1993. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.1 pantu, 28.2 pantu, 37. pantu,
Dzīvojamās telpas īres līguma 8.punkta 2.apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt 2007. gada 3.decembrī noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu ar Dz.M..
2. Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” brīdinājumu par 2007.gada 3.decembrī
noslēgtā Dzīvojamo telpu īres līguma ar Dz.M. par dzīvokļa Aldaunes ielā 2-24, Brodos,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā laušanu.
3. Pēc mēneša no brīdinājumu ievietošanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” celt
prasību tiesā par 2007.gada 3.decembrī noslēgtā dzīvojamās telpas Aldaunes ielā 2-24,
Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, īres līguma izbeigšanu ar Dz.M. un parādu
piedziľu.
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4. Uzdot juriskonsultei uzsākt 2007.gada 3.decembrī noslēgtā Dzīvojamās telpas
īres līguma ar Dz.M., par dzīvokļa Aldaunes ielā 2-24, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils
novadā, laušanu.
20.§
Par īres tiesību piešķiršanu
(„Mētras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)
_____________________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 14.martā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts J.P. iesniegums, kurā
viľš lūdz piešķirt dzīvokli „Kļavas-18”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, noslēdzot
īres līgumu, sakarā dzīves vietas maiľu.
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.
19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka,
ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Ľemot vērā iepriekš minēto, 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes
Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 9.punktu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Jēkabpils novada
pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības J.P. uz dzīvokli „Kļavas-18”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā,
kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot J.P. viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās
telpas „Kļavas-18”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, īres līgumu un deklarēt dzīves
vietu pēc adreses „Kļavas-18”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar J.P., un nodot dzīvokli „Kļavas-18”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā,
saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres
līguma.
21.§
Par grozījumiem 17.12.2009. Jēkabpils novada domes sēdes lēmumā „Par darba
uzdevuma un Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba
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plāna apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei” (48.§,
protokols Nr.10.)
___________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
Ľemot vērā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru 21.12.2010. noslēgto
Vienošanās līgumu Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/044/022 par Eiropas Savienības
fonda projekta īstenošanu un ar SIA „Reģionālie projekti”, reģistrācijas Nr.40003404474,
juridiskā adrese Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, 01.03.2011. noslēgto līgumu Nr.2-6/11/50
(AP-01/2011) par Jēkabpils novada Attīstības programmas dokumenta izstrādi, un
pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – ... balsis (vārds, uzvārds), PRET – ..., ATTURAS – ...,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izteikt Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.decemra lēmuma „Par darba
uzdevuma un Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības darba plāna
apstiprināšanu Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei”” (48.§, protokols
Nr.10.) Pielikuma Nr.2 trešo, ceturto, piekto, sesto punktu šādā redakcijā:
Nr.
3.

3.1.

Veicamais darbs
Attīstības programmas
1.redakcijas izstrāde
Pašreizējās situācijas
raksturojums un attīstības
tendenču analīze

3.4.

3.6.

Izpildītāji

Teritoriālās plānošanas
speciāliste, darba grupu
vadītāji

Teritoriālās
plānošanas
speciāliste, darba
grupas, konsultanti
Teritoriālās
plānošanas
speciāliste, darba
grupas, konsultanti
Teritoriālās
plānošanas
speciāliste, darba
grupas, konsultanti
Teritoriālās
plānošanas
speciāliste, darba
grupas, konsultanti
Teritoriālās
plānošanas
speciāliste, darba
grupas, konsultanti

Stratēģiskās daļas izstrāde.

Teritoriālās plānošanas
speciāliste, darba grupu
vadītāji

Attīstības programmas rīcības
plāna izstrāde.

Teritoriālās plānošanas
speciāliste, darba grupu
vadītāji

Attīstības programmas
ieviešanas uzraudzības plāna
izstrāde.

Teritoriālās plānošanas
speciāliste, darba grupu
vadītāji

Darba grupu rezultātu
apkopošana un vienota
Attīstības programmas projekta
sagatavošana;

Teritoriālās plānošanas
speciāliste,

3.2.

3.3.

Atbildīgais par izpildi

Izpildes
termiņš

2011.gada
marts

2011.gada
marts - aprīlis

2011.gada
aprīlis

2011.gada
aprīlis

2011.gada
aprīlis, maijs
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3.7.

4.
4.1

4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

6.
6.1.

Attīstības programmas
1.redakcijas projekta
izskatīšana darba grupu un
vadības grupas kopējā
sanāksmē.
Publiskā apspriešana
Lēmums par Attīstības
programmas projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai.
Paziľojuma par Attīstības
programmas projekta publisko
apspriešanu nosūtīšana
Zemgales plānošanas reģionam
un publicēšana Jēkabpils
novada mājas lapā un laikrakstā
„Ļaudis un Darbi”.
Publiskās apspriešana
organizēšana ( vismaz trīs
nedēļas); publiskās
apspriešanas rezultātu
izvērtēšana darba grupās.
Publiskās apspriešanas
kopsavilkuma izstrādāšana
(kopsavilkumā norāda
dalībnieku sarakstu, iesniegto
iebildumu un priekšlikumu
būtību, informāciju, vai tie ir
ņemti vērā un pamatojumu, ja
iebildums/priekšlikums nav
ņemts vērā); kopsavilkuma
publicēšana mājas lapā.
Attīstības programmas galīgās
redakcijas izstrāde un
noformēšana
Attīstības programmas galīgās
redakcijas izstrāde, ievērojot
sabiedriskās apspriešanas laikā
saľemtās atsauksmes un
ierosinājumus.
Attīstības programmas
saskaľošana un apstiprināšana
Attīstības programmas galīgās
redakcijas projekta izskatīšana

Izpilddirektors

Vadības grupa

2011.gada
maijs

Izpilddirektors

Vadības grupa

2011.gada
maijs

Teritoriālās plānošanas
speciāliste,

Sabiedrisko
attiecību speciāliste

2011.gada
maijs

Vadības grupa

Teritoriālās
plānošanas
speciāliste,
konsultanti

2011.gada
maijs-jūnijs

Vadības grupa

Teritoriālās
plānošanas
speciāliste,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste,
konsultanti

2011.gada
jūnijs

Vadības grupa

Teritoriālās
plānošanas
speciāliste, darba
grupu vadītāji,
konsultanti

2011.gada
jūnijs

Izpilddirektors

Vadības grupa

2011.gada
jūnijs
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6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

Jēkabpils novada Attīstības un
tautsaimniecības komitejā.
Lēmums par Attīstības
programmas galīgās redakcijas
nodošanu Zemgales plānošanas
reģionam atzinuma
saľemšanai.
Attīstības programmas projekta
galīgās redakcijas iesniegšana
Zemgales plānošanas reģionam
atzinuma saľemšanai.
Lēmums par Jēkabpils novada
attīstības programmas galīgās
redakcijas apstiprināšanu.
Pārskata par Attīstības
programmas izstrādes gaitu
sagatavošana.
Lēmuma par Attīstības
programmas apstiprināšanu
publicēšana Jēkabpils novada
mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv.
Apstiprinātās Attīstības
programmas publiskošana un
iesniegšana Zemgales
plānošanas reģionam .

Izpilddirektors

Vadības grupa

2011.gada
jūnijs

Izpilddirektors

Izpilddirektors,
teritoriālās
plānošanas
speciāliste
Vadības grupa

2011.gada
jūlijs

Teritoriālās
plānošanas
speciāliste,
konsultanti
Sabiedrisko
attiecību speciāliste

2011.gada
Jūlijs

Izpilddirektors,
teritoriālās
plānošanas
speciāliste

2011.gada
augusts

Izpilddirektors
Vadības grupa

Teritoriālās plānošanas
speciāliste

Vadības grupa

2011.gada
Jūlijs

2011.gada
augusts

22. §
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
__________________________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 21.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts N.K. iesniegums,
kurā viľš lūdz izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā, Ābeļu pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka: Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos
un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju
murdiem Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot LR
Ministru kabineta noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pants nosaka, ka Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeľos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeľos kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
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veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeľiem iedalīto zvejas limitu.
12.04.1995. likums „Zvejniecības likuma” 5. pants nosaka, ka pašvaldības
funkcija zivju resursu pārvaldīšanā ir, ka Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas
vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaľā ar
šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma”
5.panta 4.punktu, 30.11.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”,
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut zvejot Daugavā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriľa
zvejai, ievērojot 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”
noteiktās prasības, N.K.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks
par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati),
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta
kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka N.K. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa
pašvaldībai un saľemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā ar Administratīvā
procesa likuma 188. un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –
pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Ābeļu pagasta pārvaldei.
23. §
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
___________________________________________________________
R.Mazulāne
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2011.gada 21.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts N.A. iesniegums,
kurā viľš lūdz izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā, Ābeļu pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos
un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju
murdiem Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot LR
Ministru kabineta noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pants nosaka, ka Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeľos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeľos kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeľiem iedalīto zvejas limitu.
12.04.1995. likums „Zvejniecības likuma” 5. pants nosaka, ka pašvaldības
funkcija zivju resursu pārvaldīšanā ir, ka Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas
vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaľā ar
šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma”
5.panta 4.punktu, 30.11.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”,
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut zvejot Daugavā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriľa
zvejai, ievērojot 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”
noteiktās prasības, N.A.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks
par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati),
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta
kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka N.A. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa
pašvaldībai un saľemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
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4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā ar Administratīvā
procesa likuma 188. un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –
pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Ābeļu pagasta pārvaldei.
24. §
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
_____________________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 21.februārī Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts A.H. iesniegums,
kurā viľš lūdz izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā, Ābeļu pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos
un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju
murdiem Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot LR
Ministru kabineta noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pants nosaka, ka Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeľos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeľos kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeľiem iedalīto zvejas limitu.
12.04.1995. likums „Zvejniecības likuma” 5. pants nosaka, ka pašvaldības
funkcija zivju resursu pārvaldīšanā ir, ka Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas
vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaľā ar
šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma”
5.panta 4.punktu, 30.11.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”,
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
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Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut zvejot Daugavā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriľa
zvejai, ievērojot 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”
noteiktās prasības, A.H.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks
par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati),
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta
kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka A.H. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa
pašvaldībai un saľemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā ar Administratīvā
procesa likuma 188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –
pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Ābeļu pagasta pārvaldei.

25.§
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
______________________________________________________________
R.Mazulāne
2010.gada 2.martā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts S.C. iesniegums, kurā
viľš lūdz izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā, Ābeļu pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos
un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju
murdiem Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot LR
Ministru kabineta noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pants nosaka, ka Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeľos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeľos kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeľiem iedalīto zvejas limitu.
12.04.1995. likums „Zvejniecības likuma” 5. pants nosaka, ka pašvaldības
funkcija zivju resursu pārvaldīšanā ir, ka Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
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teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas
vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaľā ar
šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma”
5.panta 4.punktu, 30.11.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”,
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut zvejot Daugavā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriľa
zvejai, ievērojot 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”
noteiktās prasības, S.C.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks
par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati),
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta
kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka S.C. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa
pašvaldībai un saľemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā ar Administratīvā
procesa likuma 188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –
pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Ābeļu pagasta pārvaldei.
26.§
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
__________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
2010.gada 15.martā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Jāľa Jaša, personas
kods 280545-11151, dzīvojoša „Ausekļos”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā iesniegums,
kurā viľš lūdz izsniegt licenci zvejai ar murdu Daugavā, Ābeļu pagasta teritorijā.
Zvejniecības likuma 16.pants (4) nosaka Visās upēs un kanālos ir aizliegta
rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos
un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju
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murdiem Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) un Buļļupē, kur to var veikt, ievērojot LR
Ministru kabineta noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” 14.pants nosaka, ka Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeľos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeľos kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeľiem iedalīto zvejas limitu.
12.04.1995. likums „Zvejniecības likuma” 5. pants nosaka, ka pašvaldības
funkcija zivju resursu pārvaldīšanā ir, ka Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeľos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeľos, kas atrodas
vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaľā ar
šo pašvaldību vienošanos.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma”
5.panta 4.punktu, 30.11.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos” ,
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa
likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
NEPIEDALĀS 1 balss (Aldis Jasis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J.J. zvejot Daugavā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā pašpatēriľa
zvejai, ievērojot 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”
noteiktās prasības.
2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks
par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati),
ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta
kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.
3. Noteikt, ka J.J. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa
pašvaldībai un saľemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaľā ar Administratīvā
procesa likuma 188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –
pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).
5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Ābeļu pagasta pārvaldei.
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27. §
Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam
____________________________________________________
E. Menķis
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likumiem „Par
pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2011.gadam”, LR
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.26. no 14.01.2011. „Par mācību literatūras
iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam”
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Sadalīt mācību literatūras iegādei paredzētos līdzekļus Ls 344 proporcionāli
skolēnu skaitam
Jēkabpils novads

Skola
Zasas vidusskola
Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubenes pamatskola
Kopā

Skolēnu skaits
uz 01.01.2011.
143
94
41
61
43
87
469

Summa latos
105
69
30
45
31
64
344

Līdzekļus mācību literatūras iegādei iekļaut budžeta grozījumos.
28. §
Par Latvijas sporta veterānu savienības 48.sporta spēļu
finansiālu atbalstu 2011.gadā
__________________________________________________________
A.Raginska
Saľemts Jēkabpils sporta centra iesniegums reģ. Nr.2-18/328 no 04.03.2011. par
Latvijas sporta veterānu savienības 48.sporta spēļu finansiālu atbalstu .
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Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām”
15.panta 6.punktu, 21.panta 27.punktu
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas sporta veterānu savienības 48.sporta spēļu atbalstam 2011.gadā Ls
110.00 (Viens simts desmit lati 00 santīmi) no neparedzētajiem gadījumiem
paredzētajiem līdzekļiem.
2. Naudas līdzekļus pēc piestādītā rēķina pārskaitīt Jēkabpils sporta centram.
29. §
Par atbalstu LLU biedrībai „Tehniskās fakultātes studentu pašpārvalde”
_________________________________________________
A.Raginska
Saľemts (reģ. Nr.2-133.3/222 14.02.11.) Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
( LLU) biedrības „Tehniskās fakultātes studentu pašpārvalde” iesniegums par atbalstu
pasākuma Mehu dienas organizēšanai 28. un 29.aprīlī sporta kompleksā „Rullītis”.
Pievienota tāme – izdevumi kopā Ls 7070,00; ieľēmumi Ls 2880,00.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Nepiešķirt līdzekļus Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ( LLU) biedrībai
„Tehniskās fakultātes studentu pašpārvalde” pasākuma Mehu dienas organizēšanai 28. un
29.aprīlī.
30. §
Par Ligitas Ābolnieces lugu krājuma izdošanas atbalstīšanu
__________________________________________
A.Raginska
Saľemts Ligitas Ābolnieces iesniegums par finansējuma piešķiršanu lugu krājuma
izdošanai.
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Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu un LR likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu
Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija
Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS 1 balss (Aldis Jasis),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Nepiešķirt naudas līdzekļus lugu krājuma izdošanai.
31.§
Par atbalstu projektam „ Valda Lazdiņa fotogrāfijas „ Ziemeļu Gaismā””
_______________________________________________________
A.Raginska
Par jautājumu izteicās E.Meľķis, A.Jasis, A.Raginska
Saľemts projekta „Valda Lazdiľa fotogrāfijas „Ziemeļu Gaismā”” vadītājas
Daigas Kalniľas iesniegums (reģ. Nr. 2-23/378 no 10.03.2011.) par atbalsta piešķiršanu
projektam 100 -150 latus. Projekts tiek īstenots laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz
2011.gada 8.maijam un tā kopējās izmaksas sasniedz 2647 latus.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu un LR likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu
Atklāti balsojot: PAR 9 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra
Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Aija Raginska,),
PRET- 3 balsis (Gints Audzītis, Anda Svarāne, Aivars Vanags), ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas līdzekļus Ls 50.00 (piecdesmit lati) projektam „Valda Lazdiľa
fotogrāfijas „ Ziemeļu Gaismā””, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2. Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītā rēķina.
32. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma
rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000007) priekšfinansēšanai
______________________________________________________
E.Meľķis
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Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām”
21.panta 19.punktu, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu Eiropas Savienības
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu
konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzfinansējuma saľemšanai Jēkabpils
novada Rubenes pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta pieteikums „Rubenes pagasta
sporta laukuma rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-000007)
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ľemt aizľēmumu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma
rekonstrukcija” (nr.10-05-L32100-11000007) priekšfinansēšanai par summu Ls 65 600
(sešdesmit pieci tūkstoši seši simti lati) Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto
procentu likmi.
2. Aizľēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2012.gada 01.jūliju.
3. Valsts kasē ľemto aizľēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar
novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 20.05.2010. (protokols Nr.6, 11. §) lēmumu „Par
aizľēmuma ľemšanu projekta „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” (nr.1005-L32100-000007) priekšfinansēšanai”.
33. §
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes”
projektam „Jumta seguma vienkāršota renovācija Kaldabruņas skolas ēkai”
_____________________________________________________________
A.Raginska
Saľemts biedrības „Ūdenszīmes” 14.03.2011.reģ. Nr.2-24/394 iesniegums par
līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Ūdenszīmes” projektam.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§
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noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem”
2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Ūdenszīmes” projektam „Jumta seguma vienkāršota renovācija
Kaldabruņas skolas ēkai.” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju 10 procentu apmērā.
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2012.gada budžeta projektā.
34.§
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Cerību logi” projektam
„Sabiedriskā centra attīstība Kalna pagasta Dubultu ciemā”
______________________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Saľemts biedrības „Cerību logi” 15.03.2011. reģ. Nr.2-24/410 iesniegums par
līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Cerību logi” projektam.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§
noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem”
2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Cerību logi” projektam „Sabiedriskā centra attīstība Kalna
pagasta Dubultu ciemā” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju 10 procentu apmērā.
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2012.gada budžeta projektā.
35.§
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības sporta klubs „Slīterāni”
projektam „Moto-velo sporta pieejamības uzlabošana Jēkabpils novadā”
________________________________________________________________
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E.Meľķis, A.Raginska
Saľemts biedrības sporta klubs „Slīterāni” 16.03.2011.reģ. Nr.424 iesniegums par
līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības sporta klubs „Slīterāni” projektam.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§
noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem”
2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības sporta klubs „Slīterāni” projektam „Moto-velo sporta pieejamības
uzlabošana Jēkabpils novadā” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju 10 procentu
apmērā.
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2012.gada budžeta projektā.
36.§
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrības „Sēļu pūrs” projektam „Aprīkojuma iegāde dārznieka amatam”
__________________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Par jautājumu izteicās A.Lemaka.
Saľemts biedrības „Sēļu pūrs” 11.03.2011 reģ. Nr.2-23/586 iesniegums par
līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Sēļu pūrs” projektam.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, 18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3, 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils
novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” 2.1.punktu
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Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS 1 balss (Anda Svarāne),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Sēļu pūrs” projektam „Aprīkojuma iegāde dārznieka
amatam” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju10 procentu apmērā.
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2012.gada budžeta projektā.
37. §
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Pūpols”
projektam „Vides aktivitāšu centra izveidošanas pirmā kārta”
___________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Saľemts biedrības „Pūpols” 14.03.2011.reģ. Nr.2-24/393 iesniegums par
līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Pūpols” projektam.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§
noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem”
2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Pūpols” projektam „Vides aktivitāšu centra izveidošanas pirmā
kārta” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju 10 procentu apmērā.
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2012.gada budžeta projektā.
38.§
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Pavadiņa” projektam
„Rokdarbu radošo darbnīcu attīstība biedrībā „Pavadiľa””
__________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Par jautājumu izteicās J.Subatiņš, I.Jātniece, A.Raginska.
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Līdzfinansējumu piešķirt tikai vienam projektam.
Saľemts biedrības „Pavadiľa” 16.03.2011. iesniegumi ar reģ. Nr.2-24/419 un reģ.
Nr.2-24/420 par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrības „Pavadiľa” projektiem.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”,18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils
novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” 2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 9 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Inga Martinova, Anda Svarāne, Aivars Vanags),
PRET- 3 balsis (Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Aija Raginska), ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Pavadiľa” projektam „Rokdarbu radošo darbnīcu attīstība biedrībā
„Pavadiľa”” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju 10 procentu apmērā.
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2012.gada budžeta projektā.
39.§
Par projekta „Informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana
iedzīvotājiem lauku dzīves dziņas popularizēšanai Leimaņu pagastā”
iesniegšanu Leader +programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_____________________________________________________
A.Raginska
Saľemts Leimaľu pagasta pārvaldes iesniegums no 14.03.2011. reģ. Nr. 2-14/596
par projekta „Informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem lauku
dzīves dziľas popularizēšanai Leimaľu pagastā” izstrādē un īstenošanā.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu un LR likumu „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 5.punktu, 21.panta 27.punktu,
13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”.
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
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Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties ar projektu „Informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana
iedzīvotājiem lauku dzīves dziņas popularizēšanai Leimaņu pagastā” atklāta
projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) LEADER+ programmā pasākumam „ Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Projekta „Informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana
iedzīvotājiem lauku dzīves dziņas popularizēšanai Leimaņu pagastā” īstenošanas
līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta
finanšu līdzekļus.
3. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2012.gada pašvaldības budžeta
projektā.
40. §
Par projekta „Informācijas stendu izveide un uzstādīšana publiskās infrastruktūras
uzlabošanā Jēkabpils novada pašvaldībā” iesniegšanu Leader +rogrammā
un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu un LR likumu „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 27.punktu,
13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”.
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties ar projektu „Informācijas stendu izveide un uzstādīšana
publiskās infrastruktūras uzlabošanā Jēkabpils novada pašvaldībā” atklāta projektu
iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) LEADER+ programmā pasākumam „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Projekta „Informācijas stendu izveide un uzstādīšana publiskās
infrastruktūras uzlabošanā Jēkabpils novada pašvaldībā ” īstenošanas
līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta
finanšu līdzekļus.
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3. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2012.gada pašvaldības budžeta
projektā.
41. §
Par projekta „Krēslu iegāde Rubenes kultūras namam
pasākumu norises kvalitātes uzlabošanai” iesniegšanu
Leader +programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
__________________________________________________________
A.Raginska
Saľemts Rubenes pagasta pārvaldes iesniegums no 14.03.2011. reģ. Nr. 2-24/391
par projekta „Krēslu iegāde Rubenes kultūras namam pasākumu norises kvalitātes
uzlabošanai.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu un LR likumu „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 5.punktu, 21.panta 27.punktu,
13.01.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”.
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties ar projektu „Krēslu iegāde Rubenes kultūras namam pasākumu
norises kvalitātes uzlabošanai”
atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER+
programmā pasākumam „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Projekta „Krēslu iegāde Rubenes kultūras namam pasākumu norises
kvalitātes uzlabošanai” īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.
3. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2012.gada pašvaldības budžeta
projektā.
42.§
Par projekta „Sporta centra pilnveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju
veselības nostiprināšanai” iesniegšanu Leader + programmā un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
____________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
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Saľemts Ābeļu pamatskolas iesniegums no 16.03.2011. reģ. Nr. 2-14/417 par
projekta „Sporta centra pilnveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības
nostiprināšanai” izstrādē un īstenošanā.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām”
14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta 27.punktu, Nr.33 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”.
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties ar projektu „Sporta centra pilnveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā
iedzīvotāju veselības nostiprināšanai” atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER+
programmā pasākumam „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Projekta „Sporta centra pilnveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju
veselības nostiprināšanai”” īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.
3. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2012.gada pašvaldības budžeta
projektā.
43.§
Par projekta „Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā”
iesniegšanu Leader + programmā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_______________________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Saľemts Dunavas pagasta pārvaldes iesniegums no 17.03.2011. reģ. Nr. par
projekta „Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā” izstrādē un
īstenošanā.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta
4.punktu, 21.panta 27.punktu, Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
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Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties ar projektu „Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā
centrā”
atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER+ programmā pasākumam „
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Projekta „Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā”
īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības
budžeta finanšu līdzekļus.
3. Projektam nepieciešamo finansējumu iekļaut 2012.gada pašvaldības budžeta
projektā.
44.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ābeļu pagasta pārvaldei E.Avotiņas ganāmpulka
uzturēšanas izdevumu 2011.gada janvārī - februārī segšanai
__________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Saľemts Ābeļu pagasta pārvaldes iesniegums par finanšu līdzekļu piešķiršanu
E.Avotiľas ganāmpulka uzturēšanas izdevumu 2011gada janvārī - februārī segšanai Ls
292.10.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas
ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ls 292.10 (Divi simti deviľdesmit divi lati 10 santīmi) Ābeļu pagasta
pārvaldei E. Avotiľas ganāmpulka uzturēšanas izdevumu 2011gada janvārī - februārī
segšanai, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2. Juriskonsultei uzdot gatavot likumdošanā noteiktā kārtībā līdzekļu piedziľu no Ernas
Avotiľas mantojuma.
Ierodas deputāts Ilgvars Prodišķis – plkst.10:40
45.§
Par pārbaudes rezultātiem Ābeļu pagasta pārvaldē
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________________________________________________
A.Raginska
Atbilstoši Jēkabpils novada domes 2011.gada 10.februāra lēmumam ir veikta
grāmatvedības kases norēķinu dokumentu pārbaude par naudas apriti kasē – periods no
2006.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam. Pārbaudot kases ieľēmumu un izdevumu
dokumentus, konstatēts iztrūkums (kases ieľēmumos nav iegrāmatots) Ls 3133,73.
Bez tam, 2011.gada 21.martā ir saľemts Ābeļu pagasta pārvaldes akts, no kura
redzams, ka Ābeļu pagasta pārvaldes (iepriekš Ābeļu pagasta padomes) bijušās
darbinieces G.K. prettiesiskās darbības dēļ pašvaldībai ir radīti zaudējumi Ls 14,21 un
2011.gada 23.martā ir saľemts Ābeļu pagasta pārvaldes akts - zaudējumi Ls 11,99.
Ľemot vērā iepriekš minēto un 2011.gada 21.janvāra Kases dokumentu revīzijas
aktu par periodu no 2009.gada 1.jūlijam līdz 2010.gada 31.decembrim, šobrīd konstatētie
kopējie zaudējumi, kas ir radušies Jēkabpils novada pašvaldībai G.K. prettiesiskas
darbības rezultātā, ir Ls 5139,17. Zaudējumu kopējā summa var mainīties, konstatējot
jaunus gadījumus naudas iekasēšanā un kases ieľēmumu iegrāmatošanā.
Ľemot vērā Jēkabpils novada domes 2011.gada 10.februāra lēmumu „Par
Jēkabpils novada pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem” un pamatojoties uz LR likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ābeļu pagasta pārvaldes (Ābeļu pagasta pašvaldības) kases ieľēmumu un
izdevumu dokumentu par periodu no 01.01.2006. līdz 30.06.2009. pārbaudes rezultātus –
zaudējumu apmērs Ls 3133,73.
2. Apstiprināt uz 24.03.2011. konstatētos Jēkabpils novada pašvaldībai radītos
zaudējumus – Ls 5139,17 (konstatējot jaunus pārkāpumus naudas iekasēšanā un
iegrāmatošanā, zaudējuma summa var mainīties).
3. Uzdot juriskonsultei pieteikt mantisko kompensāciju nodarīto zaudējumu apmērā, kā
arī papildināt zaudējuma apmēru, ja tiek atklājas jauni pārkāpumi G.K. darbā.
46.§
Par galvojuma sniegšanu
__________________________________________________
E.Meľķis, I.Tumanova
2011.gada 14.martā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma J.Z. iesniegumu ar
lūgumu piešķirt pašvaldības galvojumu studiju kredīta saľemšanai mācībām Rīgas
Tehniskās Universitātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Uzľēmējdarbības un
vadības studiju programmas apguvei. Iegūstamā specialitāte – ekonomists.
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Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka atbilstoši
2008.gada 25.marta LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 un LR likuma „Par
pašvaldībām” pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var
brīvprātīgi realizēt savu iniciatīvu – galvojuma sniegšana;
- galvojuma sniegšanas pamatnoteikums ir finanšu līdzekļu pietiekamības nodrošinājums
autonomo funkciju pildīšanai, pašvaldības kredītportfeļa pieļaujamība;
- galvojuma izsniegšanas pamats ir saistošie noteikumi, kuros paredz galvojuma
sniegšanas noteikumus, apmēru, specialitātes un personu loku, kam ir tiesības uz
pašvaldības galvojuma saľemšanu. Jēkabpils novada pašvaldībā šādi saistošie noteikumi
nav pieľemti.
2011.gada 24.februārī Jēkabpils novada dome apstiprināja Jēkabpils novada
pašvaldības 2011.gada budžetu, kas neparedz finanšu līdzekļus galvojuma sniegšanai
2011.gadā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 2008.gada 25.marta LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.196 2., 6.punktu, LR likuma „Par pašvaldībām” 3., 6.panta
6.punktu, 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis,
Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikt J.Z. sniegt galvojumu studiju kredīta saľemšanai.
Ierodas deputāte Ināra Blumberga – plkst.10:50
47.§
Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā
__________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Deputāte I.Martinova ierosina neveikt grozījumus pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā, bet amatalgas apstiprināt ar domes lēmumu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.
punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
22.12.2009. LR Ministru kabineta noteikumi no Nr.1651 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm
un to noteikšanas kārtību”, LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1075 no 20.11.2010.
„Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un 2011.gada 17.marta Jēkabpils
novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu
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Atklāti balsojot par lēmuma projektu: PAR 7 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Aija Raginska, Aivars Vanags), PRET 3
balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Inga Martinova), ATTURAS 4 balsis (Aldis
Jasis, Edmunds Erdlāns, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne),
Lēmums netiek izskatīts.
48.§
Par grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības
darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumā”
_________________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.,13.punktu,
41.panta 1.daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 4.panta 4.daļu, 11.panta 1.daļu., LR Ministru kabineta noteikumi Nr.
1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un 2011.gada 17.marta
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis
Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis,
Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET- nav, ATTURAS 2 balsis (Ināra
Blumberga, Inga Martinova), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus „Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un
mēnešalgas noteikšanas nolikumā” (pieľemti 28.12.2010. sēdē, protokols Nr.16, 10.§):
1) 19.punktu izteikt šādā redakcijā:
Pieľemot darbā jaunu darbinieku mēnešalgu nosaka „Jēkabpils novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” 37.punktā noteiktā kārtībā.
2) papildināt sadaļu III Mēnešalgas noteikšana ar 22.punktu
„Mēnešalgas grupai ar noteikto maksimālo mēnešalgu līdz Ls 210.00 par slodzi,
darbiniekam, kurš novērtējumā iegūst vairāk kā 90 punktus, mēnešalgas
palielinājumu virs minimālās mēnešalgas nosaka proporcionāli punktu skaitam.”
49.§
Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai
mēnešalgu grupai”
_____________________________________________________
E.Meľķis, A.Raginska
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Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, LR Ministru kabineta 22.12.2009.
noteikumi Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” II daļas 20.,
... punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
4.panta 4.daļa, 11.panta 1.daļa un 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Finanšu
komitejas ierosinājumu
Atklāti balsojot: PAR 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga
Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars
Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus lēmuma Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai
mēnešalgu grupai” (pieľemti ar Jēkabpils novada domes 20.01.2011. sēdes lēmums
protokols Nr.1.,16.)
Pielikumā Nr.9 Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes darbinieku mēnešalgas
maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai.
Mēnešalgas grupa

Amata nosaukums

6
4
5

Saimniecības pārzinis - skola
Vecākais pavārs
Labiekārtošanas speciālists

Mēnešalgas maksimālais
apmērs Ls
366 aizstāt ar 222
244 aizstāt ar 300
250

50. §
Par Jēkabpils novada NVO 2011. gada iniciatīvu konkursa
nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu
_____________________________________________________________________
I.Jātniece
Sakarā ar to, ka Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi NVO
iniciatīvu konkursa organizēšanai 2011. gadā, ir nepieciešams apstiprināt konkursa
nolikumu un izsludināt šo konkursu masu informācijas līdzekļos.
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu
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Atklāti balsojot: PAR 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga
Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars
Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada NVO 2011. gada iniciatīvu konkursa nolikumu.
2. Izsludināt konkursu Jēkabpils novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā
„Ļaudis un darbi”.
PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 24.03.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.5,50.§ )
Nevalstisko organizāciju
2011.gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS
I. Nolikuma mērķis
1

2
3

4
5
6

7

Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursa mērķis ir atbalsta sniegšana
Jēkabpils novadā reģistrētām NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību
Jēkabpils novadā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, vides aizsardzības,
sociālās sfēras aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem.
II. Vispārīgie noteikumi
Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic
pastāvīgu darbību novadā.
Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst pārsniegt Ls 300,- un 90% no aktivitātes
kopējā budžeta. Ne mazāk kā 10% no aktivitātes īstenošanai nepieciešamajiem
līdzekļiem jānodrošina tās veicējam no saviem vai citu līdzekļiem. Līdzekļi var
tikt nodrošināti arī kā ieguldījums natūrā – NVO telpu, resursu, materiāli
tehnisko līdzekļu pielietojums, kā arī darbinieku brīvprātīgais darbs, kas tiek
aprēķināts, vadoties no vidējās darba samaksas valstī par konkrēta darba
veikšanu.
Viena organizācija šai konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu.
Projekta pieteikumā iekļauto aktivitāšu skaits nav ierobežots.
Iniciatīvu atbalsta gadījumā Dome piešķir līdzekļus šādām izdevumu
pozīcijām: samaksa nodarbību, pasākumu vadītājiem; aktivitāšu īstenošanai
nepieciešamie materiāli, pakalpojumi un inventārs, tai skaitā – dalībnieku
ēdināšanas izdevumi, ja tas nepieciešams; transporta izdevumi aktivitāšu
norises nodrošināšanai. Līdzekļi netiek piešķirti telpu remontam,
pamatlīdzekļu iegādei, administratīvā personāla atalgojumam un organizācijas
ikdienas izdevumu segšanai.
III. Projektu prioritātes.
Dome nosaka šādas prioritārās jomas atbalsta sniegšanai:
7.1
Atbalsta pasākumi bērniem, tai skaitā – vasaras nometľu un akciju
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8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

organizēšana;
7.2
Pasākumi jauniešiem, interešu klubu veidošana, brīvā laika pavadīšanas un
izglītojoši pasākumi;
7.3
Veselīgs dzīvesveids un sports pieaugušajiem un ģimeľu auditorijai, vides
sakopšanas talkas;
7.4
Mūžizglītības un kultūras aktivitātes, kur to nenodrošina pašvaldības
kultūras iestādes;
7.5
Sociālās sfēras atbalsta pasākumi, ja tie nedublē un papildina pašvaldības
nodrošinātos pasākumus.
Nav izslēgts atbalsts inovatīviem projektiem un iniciatīvām citās sfērās, ja
vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā.
IV. Projektu iesniegšana
Nevalstiskās organizācijas projektus iesniedz līdz kārtējā gada 15.maijam
Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, aizzīmogotā aploksnē ar norādi
„NVO projektu konkursam”.
Projekti, kuri iesniegti pēc noteiktā termiľa, netiek izskatīti, izľemot
gadījumus, ja nav saľemts konkursam atbilstošu pieteikumu skaits un radies
finanšu līdzekļu pārpalikums.
Lai piedalītos projektu konkursā, nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz:
11.1 projekta pieteikums un izmaksu tāme (pielikums Nr.1);
11.2 organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;
11.3 apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem.
11.4 organizācijas vadītāja un projekta koordinatora CV , speciālistu CV (ja
nepieciešams).
Nevalstiskās organizācijas projekta aktivitāšu realizācijas un atskaites
iesniegšanas laiks ir līdz kārtējā gada 15. decembrim.
NVO pieteikumus izskata komisija šādā sastāvā:
13.1 Vadītājs - Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiľš;
13.2 Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina;
13.3 Jēkabpils novada domes projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva;
13.4 Jēkabpils novada domes deputāte Inga Martinova;
13.5 Jēkabpils novada sporta speciālists Jānis Kokins.
Komisija izskata iesniegtos pieteikumus, un veic to izvērtējumu, sākotnēji
identificējot tos pieteikumus, kas atbilst atbalsta sniegšanai NVO –
organizācija ir reģistrēta, visas aktivitātes tiek realizētas Jēkabpils novadā, tās
atbilst prioritārajām sfērām, iesniegums un to pavadošie dokumenti ir
sagatavoti atbilstoši noteikumu prasībām.
Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek sakārtoti prioritārā secībā. Pirmām kārtām
līdzekļi tiek piešķirti NVO, kuru pieteikumi guvuši augstāko darba grupas
novērtējumu.
Ja nepieciešams, komisija var lūgt NVO iesniegt papildus informāciju, kā arī
uzaicināt NVO pārstāvi piedalīties darba grupas sēdē un sniegt papildus
paskaidrojumus, kā arī piešķirt daļēju finansējumu projekta īstenošanai.
Gadījumos, kad darba grupas viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par
līdzvērtīgiem, kā papildus kritēriji izvirzāmi:
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iniciatīva tiek īstenota no novada centra attālākā vietā;
iniciatīva tiek īstenota vietā, kur pašvaldības piedāvājums konkrētajā jomā
netiek nodrošināts vai tiek nodrošināts nepietiekami;
17.3 iesaistīto dalībnieku skaits;
17.4 iniciatīvas īstenošanā tiek iesaistīti jaunieši;
17.5 iniciatīvas ilgtspējas nodrošinājums, tās attīstības perspektīvas.
Komisija iesniedz projektu izvērtēšanas protokolu Jēkabpils novada domes
grāmatvedībā un uzrauga līgumu slēgšanu ar atbalstīto projektu ieviesējiem.
Budžetā apstiprinātie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz NVO norādīto kontu
pēc komisijas lēmuma pieľemšanas un vienošanās noslēgšanas starp Domi un
NVO.
Atskaišu un pārskatu sniegšanas kārtība:
Ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc konkrētās iniciatīvas īstenošanas datuma
NVO iesniedz Domei: saturisko pārskatu brīvā formā par iniciatīvas īstenošanu
un finanšu atskaiti par iniciatīvas īstenošanu. Saturiskajam pārskatam pievieno:
Foto materiālus, preses publikācijas, apmeklētāju atsauksmes, u.c. materiālus,
kas apliecina iniciatīvas norisi.
Ja NVO nav savlaicīgi iesniedzis nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai arī
šie dokumenti ir nepilnīgi sagatavoti, Dome neizskata turpmākos NVO
iesniegumus atbalsta saľemšanai līdz brīdim, kamēr tiek iesniegta atbilstoši
sagatavota dokumentācija.
Dome var veikt neatbilstoši izmantoto līdzekļu piedziľu no projekta īstenotāja,
saskaľā ar noslēgto līgumu.
17.1
17.2

18
19

20

21

22

1.pielikums
PIETEIKUMS
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI
NVO iniciatīvu atbalstam.
Informācija par organizāciju
Organizācijas nosaukums
Organizācijas juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, bankas konta rekvizīti, tālrunis, epasts
Ja organizācijas reģistrācijas adrese neatrodas Jēkabpils novadā – informācija par novada
teritorijā realizēto darbību ( Līdz 1000 rakstu zīmēm)
Darbības veids, līdzšinējās darbības apraksts( Līdz 2000 rakstu zīmēm)
Plānotās iniciatīvas kopsavilkums
Iniciatīvas mērķis:
Īstenošanas laiks un vieta:
Īstenošanas apraksts, norādot konkrētus pasākumus to ilgumu, pasākumu vai nodarbību
vadītājus(līdz 3000 rakstu zīmēm)
Iesaistītā mērķauditorija – mērķa grupas un skaits( līdz 1000 rakstu zīmēm)
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Prognozētie rezultāti( līdz 3000 rakstu zīmēm)
Iniciatīvas budžets
Nr.
Izdevumu pozīcija

Aprēķins

Pašvaldībai
pieprasītā
summa

Līdzfinansējums

Kopā
Z.V.

______________________ _____________________________
(vadītāja paraksts)
(paraksta atšifrējums)

51. §
Par skates „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2011” organizēšanu
___________________________________________________
J.Subatiľš
Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzľēmējus, sabiedriskās organizācijas un
iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības,
sporta, tūrisma , sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā,
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga
Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars
Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Jēkabpils novadā skati „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2011” periodā no
2011.gada 28.jūnija līdz 2011.gada 8.jūlijam.
2. Skati rīkot 2 (divās) kārtās.
Pirmā kārta „Sakoptāko lauku, ciematu, sētu un saimniecību, iestāžu, uzľēmumu
noteikšana pagastā”, ko vērtē pagasta pārvaldnieka izveidota komisija tā vadībā un
izvirza novada skatei pretendentus un izveido maršrutu, kurš atbilst skates nolikuma
kritērijiem.
Pirmās kārtas norisi noteikt laikā no 2011.gada 28.jūnija līdz 2011.gada 4.jūlijam.
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Skates otrā kārta notiek no 2011.gada 5.jūlija līdz 2011.gada 8.jūlijam saskaľā ar
izpilddirektora sastādītu grafiku un kārtību.
3. Vērtēšanas komisijas sastāvu veidot no deputātiem:
1
2
3
4
5
6
7

Anita Lemaka
Anda Svarāne
Aija Raginska
Dzidra Jakovicka
Aivars Vanags
Uldis Auzāns
Inga Martinova

Ābeļi
Zasa
Dignāja
Rubenes
Leimaľi
Dunava
Kalna

Komisijas priekšsēdētājs Uldis Auzāns.
Skates komisijas darbā var piedalīties pagastu pārvalžu vadītāji.
4. Vērtēt novada teritoriju sekojošās nominācijās:
4.1. sakoptākais pagasts – 1 nominācija;
4.2. sakoptākā izglītības un kultūras iestāde – 3 līdz 5 nominācijas;
4.3. labākā pagasta pārvalde komunālo pakalpojumu sniegšanā un teritorijas uzturēšanā –
1 nominācija;
4.4. sakoptākā novada daudzdzīvokļu māja – 3 līdz 4 nominācijas;
4.5. sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā – līdz 7 nominācijas;
4.6. sakoptākās viensētas novadā – līdz 7 nominācijas;
4.7. uzľēmējdarbības labākie piemēri – līdz 5 nominācijas;
4.8. sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums – pēc komisijas ieskatiem;
4.9. labākie tūrisma apskates objekti – pēc komisijas ieskatiem;
4.10. biedrības „Sēļu pūrs” balva „Sēliskākā sēta”.
5. Vērtēšanas kritēriji:
5.1. tiek vērtēts pēdējo divu gadu paveiktais – progress katrā nominācijā;
5.2. paveiktais tiek salīdzināts ľemot vērā valsts un pašvaldības atbalsta proporciju,
ieguldīto līdzekļu un darba kvalitātē un ilgspējību;
5.3. estētiskums, vides un ainavas saglabāšana, radošums;
5.4. augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu ieguldījums.
6. Komisijas lēmums tiek protokolēts, kura izpildi nodrošina novada pašvaldības
izpilddirektors.
7. Komisija veicina un atbalsta pretendentu piedalīšanos reģiona un valsts mēroga
konkursos.
8. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek novada pasākumā „Saimnieku un saimnieču
diena”.
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9. Novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt novada labāko pagastu piemēru
popularizēšanu un pagastu pārvalžu vadītāju un darbinieku iepazīstināšanu ar citu novadu
sasniegumiem sakoptības jomā.

52. §
Par saistošo noteikumu Nr. 3 „ Par līdzdarbības pienākumu veidiem,
saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils novadā” apstiprināšanu
_________________________________________________________
U.Auzāns, R.Rubina
Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga
Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars
Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saľemot
sociālo palīdzību Jēkabpils novadā” (pielikums Nr.1)
2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu (pielikums Nr.2);

Pielikums Nr.1
Jēkabpils novada domes 24.03.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.5,52.§)
Saistošie noteikumi Nr.3 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem,
saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 44.panta 4.punktu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

1

2

3

I. Vispārīgie jautājumi
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā personas, pieprasot un saľemot sociālo
palīdzību Jēkabpils novadā, līdzdarbojas savu sociālo problēmu risināšanā un
pelnīt spējas uzlabošanā.
Līdzdarbības pienākumu mērķis ir nodrošināt savu sociālo tiesību (t.sk. tiesību
uz sociālo palīdzību) īstenošanu un iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un
situācijas uzlabošanā.
Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, sociālā dienesta darbiniekam vienojoties
ar klientu. Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu noslēdz Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā ar katru pilngadīgo pabalsta saľēmēju, par kura
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4

5

pildīšanu klients parakstās.
No līdzdarbības pienākumu veikšanas var tikt atbrīvoti pensionāri un personas
ar invaliditāti, kā arī jaunieši līdz 24 gada vecumam, ja tie iegūst vispārējo
vidējo izglītību, vidējo profesionālo vai augstāko izglītību dienas nodaļā.
No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi,
kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, vai
traucē stāties darba attiecībās un gūt cita veida likumīgu ienākumu no darba.

II. Līdzdarbības pienākumu veidi
Patiesu ziľu sniegšana (atbilstoši likuma „Par sociālo drošību” 26.pantam un
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojuma likuma 5.pantam) un nepieciešamo
formalitāšu sakārtošana:
7
Personīga ierašanās sociālajā dienestā pēc vienošanās (atbilstoši likuma „Par
sociālo drošību” 27.pantam).
8
Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai (atbilstoši likuma „Par sociālo
drošību” 28.pantam), kā arī pakļaušanās ārstēšanai un atveseļošanās
pasākumiem (atbilstoši likuma „Par sociālo drošību” 29.pantam):
8.1. veselības aprūpes nodrošināšana bērnam vai sevi aprūpēt nespējīgam
ģimenes loceklim;
8.2. iesaistīšanās rehabilitācijas pasākumos, atbalsta grupās un konsultēšanās ar
speciālistiem atkarību problēmas gadījumos;
9
Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos (atbilstoši likuma „Par
sociālo drošību” 30.pantam):
9.1. bezdarbnieka statusa saglabāšana visu sociālās palīdzības saľemšanas
laiku, regulāri apmeklējot NVA un pildot individuālā nodarbinātības
veicināšanas plāna pasākumus;
9.2. NVA rīkoto apmācību un pārkvalificēšanās kursu apmeklēšana;
9.3. iesaistīšanās NVA un pašvaldības realizētajos projektos darba un sociālo
iemaľu iegūšanai un uzturēšanai;
9.4. aktīva iesaistīšanās īslaicīgos vai gadījuma darbos;
9.5. piedalīšanās pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbos, talkās un citos
sabiedriski derīgos darbos.
10
Personai, kas pretendē uz pašvaldības sociālo palīdzību, ir jāpieliek visas
pūles, lai uzlabotu savu konkurētspēju darba tirgū:
10.1. obligātās pamatskolas izglītības iegūšana jauniešiem;
10.2. mācību uzsākšana profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem, kuriem ir
tikai pamatskolas vai vidusskolas izglītība;
10.3. sociālo prasmju mācīšanās pašaprūpes, bērna aprūpes nodrošināšanai,
darba iemaľu trenēšanai, piedaloties pašvaldības, nevalstisko organizāciju,
sabiedrisko organizāciju un citu fondu rīkotajos projektos
11
Personām (ģimenēm), kurām ir nepilngadīgi bērni, jānodrošina viľu
pilnvērtīga izglītošana, kā arī jāveic visas darbības, lai nodrošinātu bērnu
pamatvajadzību nodrošināšanu:
11.1. skolas apmeklēšanas un sekmības nodrošināšana bērniem, regulāra bērnu
un vecāku sadarbība ar skolas speciālistiem un klases audzinātāju;
11.2. bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu maksāšana un
6
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12

13

14

15

16

sadarbošanās ar sociālajiem darbiniekiem par iespējamo bērnu atgriešanos
ģimenē vecākiem, kuriem ir pārtrauktas aprūpes tiesības;
11.3. uzturlīdzekļu pieprasīšana tiesā vai Uzturlīdzekļu garantiju fondā savā
aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem no viľu likumiskajiem
apgādniekiem;
11.4. bērna pusdienu samaksāšana skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē.
Personai (ģimenei) jāpieliek visas pūles, lai uzlabotu savu materiālo situāciju:
12.1. tīrības un kārtības uzturēšana savā mājoklī un tā apkārtnē;
12.2. . iekopt un uzturēt kārtībā piemājas zemi vai mazdārziľu, t.i., atsevišķi
dzīvojošai personai vai ģimenei ir jābūt nodrošinātai ar pārtikai
nepieciešamajiem dārzeľiem, dārziľam jābūt iekoptam, izravētam, rudenī
ražai novāktai, racionāli izmantotai – konservu sagatavošana, atbilstoši
uzglabāta;
12.3. rakstiski vienoties ar citu zemes īpašnieku par sadarbību un norēķiniem
natūrā par dārzeľu izaudzēšanu un ražas racionālu izmantošanu –
konservēšana, atbilstoša uzglabāšana;
12.4. neveidotu ļaunprātīgus parādus par īres un komunālajiem pakalpojumiem,
saľemto gāzi un elektrību:
12.5. izmantot iespēju gūt visus ienākumus no valsts sociālās drošības sistēmas,
kas klientam pienākas (pensija, medicīniskā aprūpe, rehabilitācija u.tml.);
12.6. sociālās palīdzības izmantošana atbilstoši pieprasītajam un paredzētajam
mērķim, par ko sociālais darbinieks var pārliecināties, pārbaudot ģimeni vai
pieprasot finanšu norēķinu dokumentus.
III. Noslēguma jautājumi
Vienošanās līgums par līdzdarbības pienākumu veikšanu tiek slēgts ar katru
pilngadīgo sociālās palīdzības pieprasītāju, individuāli nosakot katras
personas pienākumus.
Mēneša laikā pēc vienošanās līguma noslēgšanas, sociālā dienesta darbinieks
pārbauda, kā tiek veikta vienošanās un līdzdarbības nepildīšanas gadījumā
pabalsta izmaksa par pilngadīgajām personām tiek pārtraukta.
Ja pastāv pamatotas bažas, uz aizdomu pamata vai saľemto informāciju, ka
vecāki bērnam paredzēto pabalsta daļu izmanto citiem mērķiem, sociālā
dienesta darbinieks var pieprasīt dokumentāli apliecinošu informāciju
(tirdzniecības vietas izsniegtu čeku ) par izlietoto pabalstu.
Pabalstu iespējams izmaksāt arī natūrā.

PIELIKUMS Nr. 2
Jēkabpils novada domes 24.03.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.5,52.§)
Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.3
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„Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils
novadā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības
skaidrojums, kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma
nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto
problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro,
kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi
nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeľa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību”
1)10.punkts. Sociālais dienests noslēdz vienošanos
par līdzdarbību ar katru pilngadīgo pabalsta saľēmēju,
vienojoties par pasākumiem pabalsta saľēmēja un viľa
ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai. Vienošanos var
neslēgt ar pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā
arī ar jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, ja tie iegūst
vispārējo vidējo izglītību vai vidējo profesionālo
izglītību dienas nodaļā.
2) 11.punkts. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos
noteikumos minētās prasības, sociālais dienests pieľem,
pamatojoties uz ziľām, kas iegūtas, novērtējot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam, kā arī vienošanos par līdzdarbību sociālās
situācijas uzlabošanā.
SPSP likums 38.pants. Ierobežojumi līdzdarbības
pienākumu noteikšanā
No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu
līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju
aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu
vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida
likumīgus ienākumus no darba.
39.pants. Pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai apmēra samazināšana
(1) Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeľa
nodrošināšanai ģimenei samazina par personai piešķirto
daļu vai atsevišķi dzīvojošai personai nepiešķir, ja
persona atteikusies no līdzdarbības pienākumu
pildīšanas.
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(2) Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeľa
nodrošināšanai ģimenei samazina par bērnam paredzēto
daļu, ja:
1) ir pārtraukta vai izbeigta vecāku vara;
2) ģimenes valsts pabalstu par bērnu Valsts sociālo
pabalstu likumā noteiktajā kārtībā saľem cita persona;
3) bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā vai nodots aprūpē
audžuģimenē vai aizbildnībā un atrodas tās apgādībā.
Līdz ar to, tiks precizēta pabalsta GMI saľēmēju līdzdarbības
pienākumu veidi un saistošo noteikumu ieviešana
nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli.

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem
izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeľa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt līdzdarbības
pienākumu veidus.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu
būtību, galvenajiem nosacījumiem:
Saistošo noteikumu būtība: iesaistīt pabalstu saľēmējus aktīvi
līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā, mudināt
attīstīt un pilnveidot sociālās iemaľas.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze
uz pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu projekts minimāli ietekmēs esošo
pašvaldības budžetu, bet mudinās pilngadīgas, nestrādājošas
personas uzlabot savu sociālo situāciju pamatvajadzību
nodrošināšanai.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo
institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu
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projekta ietekmi uz
uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

tiesiskais regulējums:
fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā
sešus mēnešus.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to,
vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas
tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību
realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:
tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek
jaunus pienākumus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo
noteikumu piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas
saistošo noteikumu izstrādes procesā – Sociālā dienesta
klienti;

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās
procedūras, piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo
kārtību.

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija
un pārrunas ar iedzīvotājiem un sociālajiem darbiniekiem
Jēkabpils novada pagasta pārvaldēs;
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai
iebildumi: nav saņemti.

53. §
Par zemes nogabala nekustamajā īpašumā „Pagasta zeme”
ar apzīmējumu kadastrā 5698-005-0035 Zasas pagastā Jēkabpils novadā nomu
______________________________________________________
R.Mazulāne
2011.gada 15.martā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma zemnieku saimniecības
„Bērzi”, vienotais reģistrācijas Nr.45401015644 iesniegumu ar lūgumu iznomāt nogabalu
ar aptuveno platību 40192 kv.m. nekustamajā īpašumā „Pagasta zeme” ar apzīmējumu
kadastrā 5698-005-0035, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā zemnieku saimniecības „Bērzi”
lauksaimnieciskai izmantošanai.
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.
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu un Jēkabpils
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”,
Atklāti balsojot: PAR 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga
Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars
Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Bērzi”, vienotais reģistrācijas Nr.45401015644,
zemnieku saimniecības lauksaimnieciskai izmantošanai vienu nogabalu aptuveni 40192
kv.m. platībā nekustamajā īpašumā „Pagasta zeme” ar apzīmējumu kadastrā 5698-0050035 Zasas pagastā Jēkabpils novadā.
2. Iznomāt 1.punktā minēto zemes nogabalu no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada
31.martam.
4. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei līdz 2011.gada 1.aprīlim sagatavot zemes nomas līgumu
saskaľā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” un
Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītājam Jēkabpils novada pašvaldības vārdā
parakstīt zemes nomas līgumu.
54.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Lauciņi”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980030092)
_____________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 22.martā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts I.L. iesniegums ar
lūgumu atdalīt no īpašuma „Lauciľi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56980030092 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56980030035 12,6 ha platībā un
piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Meža Lauciľi”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 31,08,1998. lēmumu īpašuma tiesības uz
Jēkabpils novada Zasas pagasta nekustamo īpašumu „Lauciľi” I.L. ir nostiprinātas
Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.138.
Nekustamais īpašums „Lauciľi” ar kopplatību 25,8 ha sastāv no diviem zemes
gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980030035– 12,6 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56980030092– 13,2 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lauciľi” kadastra
Nr.56980030092, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56980030035 – 12,6
ha platībā , piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Meža Lauciľi”.
Ľemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas
apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr.
6,18.§), saskaľā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
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1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga
Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars
Vanags), PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Lauciľi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56980030092 zemes gabalu ar kadastra Nr.56980030035, platība 12,6 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Lauciľi”, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads.
3. Noteikt saimniecībai „Meža Lauciľi” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Lauciľi” 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.
Domes sēdes darba kārtība papildināta ar 55.jautājumu.

55.§
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju
noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
_________________________________________________________________________________________

E.Meľķis, A.Raginska
Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols
Nr.16., 9.§) un Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas
noteikšanas nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes
lēmumu, protokols Nr.16.,10.§),
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra
Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars
Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags, t.sk., NEPIEDALĀS balsojumā
attiecībā uz savu noteikto mēnešalgu 2 balsis (Aija Raginska, Aivars Vanags), PRET 2
balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga), ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome
NOLEMJ:
Ar 2011.gada 01.aprīli apstiprināt atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem
noteikto mēnešalgu Jēkabpils novada administrācijas darbiniekiem (Pielikums Nr.1) un
Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītājiem (Pielikums Nr.2).
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