JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2010. gada 25.novembrī

Nr.15

Sēde norises vieta: Jēkabpilī
Sēde sasaukta plkst. 11:00
Sēdi vada – Edvīns Meľķis
Protokolē – Austra Boluţa
Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds
Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Anda
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags.
Nepiedalās - Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska - attaisnojošu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalţu vadītāji: Maruta Cankale, Juris Krūmiľš,
Ivars Rubeniľš, Antons Tropiks, Jānis Raubiška, p.i.Aina Rimša
administrācijas darbinieki: Inese Tumanova, Biruta Vaivode, Dz.Nartiša, R.Mazulāne,
R.rubina, I.Gusāre, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniľa
Darba kārtība:

1.

Par sadarbību Jēkabpils novada iedzīvotāju veselības veicināšanā (LR Veselības
ministrijas Veselības inspekcija)

2.

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Rāmavas”, Rubenes pagasts,
kadastra Nr.56820100004)

3.
4.

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Sīļi”, Rubenes pagasts,
kadastra Nr.56820020012)

5.

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Vairogi”, Rubenes pagasts,
kadastra Nr.56820040084)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Anitai Grosai - zemes gabalam
Jaunģipterāni ar kadastra Nr.56520050155-0,1366 ha platībā
Par adreses maiľu („Ābeļu 9-gadīgā skola”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480010066)
Par derīgo izrakteľu atļaujas izsniegšanu AS „Latvijas valsts meţi” (AS „Latvijas
valsts meţi”, vien.reģ. Nr. 40003466281, juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046)
Par īres tiesību piešķiršanu (Dace Geidāne, „Pāvulāni”, Zasas pag., Jēkabpils nov.)

Par īres tiesību piešķiršanu (Ţenija Radziviloviča , „Ošugravas-1”, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.)
Par īres tiesību piešķiršanu (Solvita Vilcāne, Slokas-2, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.)
Par īres tiesību piešķiršanu (Aļona Rakele, Salnas-11, Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov.)
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (Lauku 1-13, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils novads)
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (Lauku 3-2, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils novads)
Par medību tiesību izmantošanu (Zemnieku saimniecība „Pūpoli”)
Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas evaľģēliski luteriskās baznīcas Zasas draudzes
Ziemassvētku koncertam
17. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas domi par pašvaldību norēķinu kārtību par
starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu
maksu
18. Par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto pusdienu
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maksu 1.klases skolniekiem Ābeļu pamatskolā
19. Par līdzfinansējumu nodrošināšanu programmas „Sociālās drošības tīkla pasākumu
īstenošanas ietvaros
20. Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Karpas” pārdošanu izsolē
(kadastra Nr. 5648 006 0080, Ābeļu pagasts)

21. Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Volfi” pārdošanu izsolē
(kadastra Nr. 5648 006 0081, Ābeļu pagasts)

22. Par saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
apstiprināšanu
23. Par saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
apstiprināšanu
24. Par 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi 2010. gada
17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām”” precizēšanu un publicēšanu
25. Par pašvaldības zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meľķis ierosina
iekļaut domes sēdes dienas kārtībā sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par
pašvaldībām” 31. pants):
Par izmaiľām administratīvās komisijas sastāvā
Par Zasas pagasta cirsmu izsoles līdzekļu izlietošanu
Par izdevumu segšanu atklātā mantojuma aprūpei
Par papildinājumiem Jēkabpils novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes Nr.10,
19.§ lēmumā „Par derīgo izrakteľu atļaujas izsniegšanu SIA „Ošukalns”” (SIA

1.
2.
3.
4.

„Ošukalns”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes l.t.,
Viesītes novads, LV-5237)

Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
26.
27.
28.
29.

Par izmaiľām administratīvās komisijas sastāvā
Par Zasas pagasta cirsmu izsoles līdzekļu izlietošanu
Par izdevumu segšanu atklātā mantojuma aprūpei
Par papildinājumiem Jēkabpils novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes Nr.10,
19.§ lēmumā „Par derīgo izrakteľu atļaujas izsniegšanu SIA „Ošukalns”” (SIA
„Ošukalns”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes l.t.,
Viesītes novads, LV-5237)

1.§
Par sadarbību Jēkabpils novada iedzīvotāju veselības veicināšanā
(LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija)

_____________________________________________________
J.Subatiľš
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 54., 61.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem
Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums”,
Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (Aivars
Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar LR Veselības ministrijas Veselības inspekciju par
pašvaldības atbalstu darba vietas un aprīkojuma nodrošinājumu veselības
veicināšanas reģionālajam koordinatoram atbilstoši iesniegtajam sadarbības
līguma projektam.
2. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt sadarbības
līguma izpildi.
2. §
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Rāmavas”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820100004)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils
novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils
novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), 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, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Rāmavas”, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56820100004 zemes gabalu ar kadastra Nr.56820100005 8,5 ha platībā .
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Rāmavas-1”, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads. Pēc zemes robeţu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala platība
var tikt precizēta.
3. Noteikt saimniecībai „Rāmavas-1” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Rāmavas” 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.
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3.§
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
_________________________________________________________
Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. IESKAITĪT rezerves zemes fondā sekojošas zemes vienības:
kadastra Nr.56660010048 – 1,3 ha;
kadastra Nr.56660040097 – 0,7 ha;
kadastra Nr.56660040134 – 1,4 ha;
kadastra Nr.56660080039 – 1,5 ha;
kadastra Nr.56660070025 – 1,5 ha;
kadastra Nr.56660010175 – 2,9 ha;
kadastra Nr.56660060138 – 2,5 ha;
kadastra Nr.56660010110 – 0,06 ha;
kadastra Nr.56660010134 – 0,12 ha;
kadastra Nr.56660010140 – 0,12 ha;
kadastra Nr.56660010174 – 0,4 ha;
kadastra Nr.56660010179 – 0,2 ha;
kadastra Nr.56660020056 – 0,5 ha;
kadastra Nr.56660030073 – 1,0 ha;
kadastra Nr.56660030095 – 0,8 ha;
kadastra Nr.56660060074 – 3,0 ha;
kadastra Nr.56660060142 – 0,3 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās
spēkā.

4. §
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Sīļi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820020012)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils
novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils
novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaľā ar 2005.gada 1.decembra
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo daļu;
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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, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Sīļi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56820020012 zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu56820010029 6,6 ha platībā .
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Vizbulītes”, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads. Pēc zemes robeţu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala platība var
tikt precizēta.
3. Noteikt saimniecībai „Vizbulītes” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Sīļi” iepriekšējo zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
5. §
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Vairogi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820040084)
_____________________________________________________________________________________

A.Vanags
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils
novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils
novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), 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, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Vairogi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra
Nr.56820040084 zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu56820010106 37,0 ha platībā .
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jāpārītes”, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads. Pēc zemes robeţu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala platība var
tikt precizēta.
3. Noteikt saimniecībai „Jāpārītes” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Vairogi” 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.
6. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Anitai Grosai - zemes gabalam
Jaunģipterāni ar kadastra Nr.56520050155-0,1366 ha platībā
_________________________________________________________
Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu, kā arī 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, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zemes lietotāja Anitas Grosas, personas kods 180457-11144, adrese: Cīrulīši,
Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, zemes pastāvīgā lietotāja
tiesības, lietot viľai ar Dignājas pagasta zemes komisijas 05.11.1997. lēmumu
piešķirto zemi Jaunģipterāni kadastra Nr.56520050155-0,1366 ha platībā, ir
izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Zemes gabals Jaunģipterāni, kadastra Nr.56520050155-0,1366 ha platībā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Pilnvarot Dignājas 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.
7. §
Par adreses maiņu
(„Ābeļu 9-gadīgā skola”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.56480010066)
_____________________________________________________________________________________

Dz.Nartiša
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1.,
29.punktu,

6

Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1.

2.
3.

Mainīt adresi „Ābeļu skola”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212, ēkām ar
kadastra Nr. Nr.56480010066001, Nr.56480010066003, Nr.56480010066004, kas
atrodas īpašumā „Ābeļu 9-gadīgā skola” ar kadastra Nr.56480010066 uz adresi
„Ābeļu pamatskola”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212.
Ābeļu sporta zāles jaunbūvi reģistrēt adresē „Ābeļu pamatskola”, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5212.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
stāšanās spēkā.
8. §
Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu AS „Latvijas valsts meži”
(AS „Latvijas valsts meži”, vien.reģ. Nr. 40003466281,
juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046)

________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, LR likuma „Par zemes
dzīlēm” 4.panta 5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu, 19.12.2006. LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas
licenci, bieţi sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļauju un atradnes pasi" 4. un 7.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt AS „Latvijas valsts meţi”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā
adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, atļauju veikt derīgo izrakteľu smilts - grants un
smilts ieguvi, smilts - grants un smilts ieguves atradnēs „Ošinieki”, Latvijas Republikas
Zemkopības ministrijas, reģistrācijas Nr.90000064161, zemes vienībā Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, LV-5212, pēc valsts nodevas apmaksas.
2. Noteikt, ka bieţi sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļauja AS „Latvijas valsts meţi”
smilts - grants un smilts ieguves atradnēs „Ošinieki”, Latvijas Republikas Zemkopības
ministrijas, reģistrācijas Nr.90000064161, zemes vienībā Ābeļu pagastā, Jēkabpils
novadā, LV-5212, derīga līdz 2019.gada 11.oktobrim.
3. AS „Latvijas valsts meţi” apmaksāt Valsts nodevu par bieţi sastopamo derīgo
izrakteľu ieguves atļauju, ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, vienotais reģistrācijas
Nr. 90009116789, AS Latvijas Hipotēku un zemes bankas kontā.
4. Uzdot Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieţi sastopamo derīgo
izrakteľu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas
vispārīgā kārtība” 32. punktā noteiktajā kārtībā reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša
divdesmitajam datumam informēt Valsts vides dienestu par izsniegto atļauju.
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5. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
9. §
Par īres tiesību piešķiršanu
__________________________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un 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, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības D.Ģ uz dzīvokli Lauku ielā 3-5, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot D.Ģ, viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt dzīvokļa Lauku
ielā 3-5, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc
adreses Lauku ielā 3-5, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar D.Ģ un nodot dzīvokli saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu - Pielikums
Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
10. §
Par īres tiesību piešķiršanu
______________________________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un 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, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības Ţ.R. uz dzīvokli Zaļā ielā 3-2, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot Ţ.R. viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt dzīvokļa Zaļā
ielā 3-2, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc
adreses Zaļā ielā 3-2, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar Ţ.R. un nodot dzīvokli saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu - Pielikums
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Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
11. §
Par īres tiesību piešķiršanu
_________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LR likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 5.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības S.V. uz dzīvokli Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot S.V. viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās
telpas Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt
dzīves vietu pēc adreses Lauku iela 3-1, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.
3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar S.V. un nodot dzīvokli Lauku ielā 3-1, Zasā, Zasas pagastā Jēkabpils novadā,
saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres
līguma.
12. §
Par īres tiesību piešķiršanu
_________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un 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, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības A.R. uz dzīvokli Salnas-12, Dubultos, Kalna pagastā,
Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Uzdot A.R. viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt dzīvokļa
Salnas-12, Dubultos, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu un deklarēt
dzīves vietu pēc adreses Salnas-12, Dubulti, Kalna pagasts Jēkabpils novads.
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3. Uzdot Kalna pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar A.R. un nodot dzīvokli saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.
13. §
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
____________________________________________________
R.Rubina
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju
sēdes ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 4.panta 1.daļu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu uz nenoteiktu laiku dzīvoklim Lauku ielā 1-13,
Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.
14. §
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
____________________________________________________
R.Rubina
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju
sēdes ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 4.panta 1.daļu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu uz nenoteiktu laiku dzīvoklim Lauku ielā 3-2, Zasā,
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.

15. §
Par medību tiesību izmantošanu
(Rubenes pagasta Štolnieces zemnieku saimniecības „Pūpoli”,
īpašniece L.Štolniece)

_____________________________________________________
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R.Mazulāne
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR likumu
„Medību likums”,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atļaut Rubenes pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Rubenes pagasta
Štolnieces zemnieku saimniecības „Pūpoli”, reģistrācijas Nr. 45404006770, adrese
„Pūpoli”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, īpašnieci Līviju Štolnieci par medību tiesību
izmantošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Aluţāni”.

16.§
Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
Zasas draudzes Ziemassvētku koncertam
A.Raginska
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ls 100 (viens simts) Latvijas evaľģēliski luteriskās baznīcas Zasas draudzei
Ziemassvētku koncerta izdevumu segšanai.( no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem).

17.§
Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas domi par pašvaldību norēķinu kārtību par
starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu maksu
1.klases skolniekiem
____________________________________________________________
E.Meľķis, U.Auzāns
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
28.07.2008. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.605 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budţetu pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
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Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikt noslēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pašvaldību norēķinu
kārtību par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu
maksu, Jēkabpils novadā deklarētajiem 1.klases skolēniem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas
izglītības iestādēs.
18. §
Par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības
noteikto pusdienu maksu 1.klases skolniekiem Ābeļu pamatskolā
________________________________________________
U.Auzāns, A.Raginska
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
LR likuma „Par pašvaldību budţetiem” 29.pantu
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt Ābeļu pamatskolas 1.klases skolniekiem 2010./2011. mācību gadā
pusdienu izmaksu starpību Ls 0.20 dienā vienam skolniekam, starp pašvaldības noteikto
pusdienu cenu Ls 1.00 un valsts noteikto cenu Ls 0.80.
2. Apmaksu veikt Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedībai pārvaldes budţeta
ietvaros.
19. §
Par līdzfinansējumu nodrošināšanu programmas
„Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros”
_______________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , Jēkabpils
novada domes 2010. gada 26.augusta lēmumu (protokols Nr.10.36.§)
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt līdzfinansējumu Ls 7551.47 (septiľi tūkstoši pieci simti piecdesmit
viens lats 47 santīmi) apmērā programmas „Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas
ietvaros” no divu autobusu iegādes cenas, saskaľā ar noslēgto līgumu.
2. Līdzfinansējumu nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
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3. Pagastu pārvaldēm, kuras saľems autobusu, 2011.gada budţetā plānot
līdzfinansējumu Ls 3775,74 (trīs tūkstoši septiľi simti septiľdesmit pieci lati 74 santīmi)
apmērā.

20.§
Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Karpas” pārdošanu izsolē
(kadastra Nr. 5648 006 0080, Ābeļu pagasts)

__________________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz 11.11.2010. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, LR likumu „Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likums”,
Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns,
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Anda Svarāne,
Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss – (Ināra Blumberga),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Karpas”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā Nr.5648 006 0080,
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0044 0816.
2. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības
nekustamajam īpašumam „Karpas”, kadastra Nr.5648 006 0080.
3. Noteikt
nekustamā īpašuma „Karpas” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,
apzīmējums kadastrā Nr.5648 006 0080 sākumcenu (nosacītā cena) LVL
14500.00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti latu).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Karpas” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsoles
noteikumus (pielikums Nr.1).
5. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
6. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļa.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 25.11.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr. 15,20.§)
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Karpas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Karpas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole, atbilstoši
LR Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
2. Ziľas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Karpas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,
reģistrēts Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 0816 ar kadastra Nr.
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5648 006 0080 un sastāv no viena zemes gabala ar kopējo zemes platību 11.5 ha (kadastra
apzīmējums 5648 006 0080), turpmāk tekstā - Objekts:
2.2. Objekts sastāv no 8.6 ha meţiem un 1.7 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0.9
ha krūmājiem un 0.3 ha zemes zem ūdeľiem.
2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.
3. Pārdošanas metode: rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.
4. Objekta izsoles sākumcena: LVL 14500 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti latu).
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 14.janvāra plkst.11:00 piesakās uz objekta izsoli, reģistrējas par izsoles
dalībniekiem un iemaksā reģistrācijas nodevu un drošības naudu. Izsole notiks 2011. gada
14.janvārī plkst. 11.15 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,
apspriežu telpā Nr.10.
6. Izsoles dalībniekiem līdz 2011.gada 14.janvāra plkst.11:00:
6.1. jāiemaksā izsoles reģistrācijas nodeva Ls 50,00 (piecdesmit lati) un drošības nauda
10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas Ls 1450.00 (viens tūkstotis četri
simti piecdesmit lati), ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.
90009116789, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Jēkabpils filiāles kontā Nr.
LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22.
6.2. jāiesniedz sekojoši dokumenti:
6.2.1. juridiskām personām, arī personālsabiedrībām:
1. pieteikums;
2. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
3. attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
4. Uzľēmuma reģistra izziľa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju
(izziľa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma
iesniegšanas dienas);
5. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija).
6. kvīts par reģistrācijas nodevas un drošības naudas samaksu;
6.2.2. fiziskai personai:
1. pases kopija ar atzīmi par pastāvīgo dzīvesvietu Latvijas Republikā vai izziľu par
dzīvesvietas deklarāciju,
2. kvīts par reģistrācijas nodevas un drošības naudas samaksu;
7. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti ţurnālā (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 ţurnālā 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.
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9.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsolāmais objekts tiek
pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par noteikto objekta sākumcenu Ls
14500,00 (četrupadsmit tūkstoši pieci simti latu).
9.4. Ja izsole nenotiek, izsoles komisija izstrādā jaunus objekta izsoles noteikumus.
10. Izsoles gaita tiek protokolēta.
11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo objektu, paziľo tā pārdošanas
sākumcenu, kā arī izsoles soli- Ls 50,- (piecdesmit lati), par kādu paaugstināms katrs
nākamais solījums. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā objekta
cenu, kuras solis nav mazāks par izsoles noteikumos noteikto soli. Izsolē starp tās
dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot
izsoles rezultātus un gaitu.
12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās
cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. Ja neviens no dalībniekiem vairs
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē
to ar āmura piesitienu. Persona, kura solījusi pēdējo augstāko cenu uzrāda dalībnieka
reģistrācijas numuru un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.
13. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina
protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
14.Objekta nosolītājs saľem izziľu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
15. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola
parakstīšanas dienas. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, drošības nauda
tiek ieskaitīta nosolītā Objekta apmaksā. Reģistrācijas maksa izsoles dalībniekiem netiek
atmaksāta. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības,
reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Jēkabpils
filiāles kontā Nr. LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22.
16. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina
izsoles rezultātus un Jēkabpils novada pašvaldība slēdz nekustamā īpašuma Pirkuma
līgumu.
17. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis šo noteikumu 15.punktu, izsole tiek paziľota par
nenotikušu. Reģistrācijas 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.

21.§
Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma „Volfi” pārdošanu izsolē
(kadastra Nr. 5648 006 0081, Ābeļu pagasts)

_____________________________________________________________________
R.Mazulāne
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, LR likumu
„Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”, 2010.gada 11.novembra Jēkabpils
novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Volfi”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā Nr.5648 006 0081,
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0043 6693.
2. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldības
nekustamajam īpašumam „Volfi”, kadastra Nr.5648 006 0081.
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Volfi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums
kadastrā Nr.5648 006 0081 sākumcenu (nosacītā cena) LVL 12600.00
(divpadsmit tūkstoši seši simti latu).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Volfi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsoles
noteikumus (pielikums Nr.1).
5. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
6. Par lēmuma izpildi atbildīgā- Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļa.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 25.11.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr. 15,21.§)
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Volfi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Volfi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole, atbilstoši
LR Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
2. Ziľas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums „Volfi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,
reģistrēts Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0043 6693 ar kadastra Nr.
5648 006 0081 un sastāv no viena zemes gabala ar kopējo zemes platību 13.9 ha (kadastra
apzīmējums 5648 006 0081), turpmāk tekstā - Objekts:
2.2. Objekts sastāv no 10.3 ha meţiem un 2.6 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0.5
ha purviem, 0.4 ha zemes zem ūdeľiem un 0.1 zemes zem ēkām un pagalmiem.
2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.
3. Pārdošanas metode: rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.
4. Objekta izsoles sākumcena: LVL 12600.00 (divpadsmit tūkstoši seši simti latu).
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 14.janvāra plkst.10:00 piesakās uz objekta izsoli, reģistrējas par izsoles
dalībniekiem un iemaksā reģistrācijas nodevu un drošības naudu. Izsole notiks 2011. gada
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14.janvārī plkst. 10.15 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,
apspriežu telpā Nr.10.
6. Izsoles dalībniekiem līdz 2011.gada 14.janvāra 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 1260.00 (viens tūkstotis divi
simti sešdesmit lati), ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.
90009116789, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Jēkabpils filiāles kontā Nr.
LV81LHZB5200170616003, kods - LHZBLV22.
6.2. jāiesniedz sekojoši dokumenti:
6.2.1. juridiskām personām, arī personālsabiedrībām:
1. pieteikums;
2. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
3. attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
4. Uzľēmuma reģistra izziľa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju
(izziľa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma
iesniegšanas dienas);
5. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija).
6. kvīts par reģistrācijas nodevas un drošības naudas samaksu;
6.2.2. fiziskai personai:
1. pases kopija ar atzīmi par pastāvīgo dzīvesvietu Latvijas Republikā vai izziľu par
dzīvesvietas deklarāciju,
2. kvīts par reģistrācijas nodevas un drošības naudas samaksu;
7. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti ţurnālā (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 ţurnālā 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 LVL
12600.00 (divpadsmit tūkstoši seši simti latu).
9.4. Ja izsole nenotiek, izsoles komisija izstrādā jaunus objekta izsoles noteikumus.
10. Izsoles gaita tiek protokolēta.
11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo objektu, paziľo tā pārdošanas
sākumcenu, kā arī izsoles soli- Ls 50,- (piecdesmit lati), par kādu paaugstināms katrs
nākamais solījums. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā objekta
cenu, kuras solis nav mazāks par izsoles noteikumos noteikto soli. Izsolē starp tās
dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot
izsoles rezultātus un gaitu.
12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās
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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.
22. §
Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
apstiprināšanu
____________________________________________________
I.Tumanova

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un
ceturto daļu:
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 29 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils
novadā” (pielikums Nr. 1);
2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu (pielikums Nr.2);
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PIELIKUMS Nr. 1
Jēkabpils novada domes 25.11.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr.15,22.§)
Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 29
„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 14.4. punktu šādā redakcijā:
„14.4. Saistošo noteikumu 2.4.punkts, VI. nodaļa un 7.1.1. punkts stājas spēkā 2012.gada
30.decembrī.”

PIELIKUMS Nr. 2
Jēkabpils novada domes 25.11.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr.15,22.§)
Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 29
„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 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:
2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr. 11 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”(stājās spēkā 22.01.2010.),
turpmāk – Noteikumi:
1) 2.4. punkts paredz sociālās palīdzības pabalstu – pabalsts
daļēju medicīnas izdevumu apmaksai, kura apmērs noteikts
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Noteikumu VI. nodaļā „Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu
apmaksai”. Atbilstoši Noteikumiem pabalstu piešķir trūcīgām,
maznodrošinātām ģimenēm (personai), pensionāriem,
invalīdiem, represētām personām, kuru ienākumi nav lielāki
par valsts noteikto minimālo darba algu un nav saľēmuši cita
veida atlaidi. Pabalstu medicīnisko izdevumu (ārstēšanos
stacionārā) apmaksai piešķir 50% no izdevumu summas, bet
ne vairāk kā LVL 50,00 – gadā vienai personai. Pabalsts –
LVL 20,00 - vienu reizi mēnesī higiēnas preču iegādei piešķir
personām ar kustību un funkcionāla rakstura traucējumiem, ja
persona nesaľem valsts pabalstu.
2) 7.1.1. punkts paredz pabalstu skolas piederumu un mācību
grāmatu iegādei – LVL 15,00, ko izmaksā vienu reizi gadā no
1.jūlija līdz 1.oktobrim.
Ar 2009.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.) Noteikumi
papildināti ar jaunu 14.4.punktu, nosakot, ka Noteikumu 2.4.punkts,
VI. nodaļa un 7.1.1.punkts stājas spēkā 2010.gada 30.decembrī. Šo
grozījumu pamatā ir bijusi valsts ekonomiskās situācijas strauja
lejupslīde, kuras rezultātā pašvaldībai būtiski ir samazinājies
pamatbudţets, kas faktiski radīja šķērslus piešķirt papildus sociālos
pabalstus.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa
paredz, ka „Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta
izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību
apmierināšanai.”
Ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1046
„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
iedzīvotājiem ir nodrošināta veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidi un apjomi,
kuri tiek apmaksāti no valsts budţeta un pakalpojuma saľēmēja
līdzekļiem, samaksas kārtība par minētajiem pakalpojumiem, kā arī
kārtība, kādā centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes
pakalpojumu saľemšanas pretendentu rindas.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu" ir nodrošināta pabalsta piešķiršana garantētā minimālā
ienākuma līmeľa nodrošināšanai, t.sk., bērna izglītībai.
Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju
sociālo stāvokli.
1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami
saistošie noteikumi:
Ľemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis nav uzlabojies, bet
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc garantētā minimālā ienākuma
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līmeľa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta turpina pieaugt,
pašvaldības pamatbudţets nespēs nodrošināt Noteikumu 2.4.punktā,
VI. nodaļā un 7.1.1.punktā paredzēto pabalstu piešķiršanu. Līdz ar to,
Noteikumu minēto punktu stāšanās spēkā laiks būtu atliekams uz
2012.gada 30.decembri.
Grozījumu neveikšana attiecībā uz Noteikumu 2.4.punkta, VI. nodaļas
un 7.1.1.punkta spēkā stāšanās laika atlikšanu, var radīt situāciju, ka
pašvaldība nespēs izpildīt Noteikumu minētajos punktos un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās saistības.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Vienlaicīgi pašvaldība uzskata, ka minēto pabalstu piešķiršanas iespēja
nākotnē būtu saglabājama. Gadījumā, ja pašvaldības pamatbudţeta
stāvoklis nākotnē uzlabosies, pašvaldība varētu pārskatīt Noteikumu
minēto punktu stāšanās spēkā laiku.
2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet
pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:
Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 11”, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaľā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un
ceturto daļu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – atlikt Noteikumu 2.4.punkta,
VI. nodaļas un 7.1.1.punkta stāšanās spēkā laiku, lai nepieļautu
pašvaldībai noteikto saistību neizpildi no pašvaldības neatkarīgo
iemeslu dēļ.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību,
galvenajiem nosacījumiem:
Saistošo noteikumu būtība: izteikt Noteikumu 14.4.punktu jaunā
redakcijā:
„14.4. Saistošo noteikumu 2.4.punkts, VI. nodaļa, 7.1.1.punkts stājas
spēkā 2012.gada 30.decembrī.”

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budţetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz
pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budţetu, bet
novērš tā samazinājumu un nepieļauj negatīvu ietekmi uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešās daļas
izpildi.
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 projekta ietekmi
uz uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu 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
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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
pašvaldības mājas lapā;

līdzdalības

veids

–

informācija

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai
iebildumi: nav saņemti.

23. §
Par saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
apstiprināšanu
____________________________________________________
I.Tumanova
Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 30 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils
novadā” (pielikums Nr. 1);
2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu (pielikums Nr.2);

PIELIKUMS Nr. 1
Jēkabpils novada domes 25.11.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr.15,23.§)
Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 30
„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
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Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto
izziľu un bērna vecāka iesniegumu, ja jaundzimušā bērna vismaz vienam no vecākiem
deklarētā pamata dzīvesvieta līdz bērna piedzimšanai Jēkabpils novada administratīvajā
teritorijā bija vismaz 12 mēneši un jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta ir
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Ja deklarētā dzīvesvieta Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā ir tikai vienam no bērna vecākiem - pabalsta apmērs ir LVL
25.00. Ja deklarētā dzīvesvieta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir abiem bērna
vecākiem - pabalsta apmērs ir LVL 50.00.
2. Izteikt 6.4. punktu šādā redakcijā:
„6.4. Saistošo noteikumu 3.1.2, 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkts stājas spēkā
2012.gada 30.decembrī.”
3. Izslēgt saistošo noteikumu 3.3.2. punktu.

PIELIKUMS Nr. 2
Jēkabpils novada domes 25.11.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr.15,23.§)
Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 30
„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par materiālās palīdzības pabalstiem 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:
2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr. 12 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”(stājās spēkā 22.01.2010.),
turpmāk – Noteikumi:
1) 3.1., 3.1.1., 3.1.2. punkts paredz svētku pabalsta piešķiršanu
pensijas vecuma personām: vienreizējs pabalsts – LVL 100,00
apmērā sasniedzot 100 gadu jubileju un pabalstu vienu reizi
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gadā LVL 50,00 apmērā Černobiļas AES seku likvidētājiem.
2) 3.3. punkts paredz bērna dzimšanas pabalstu, ja pabalsta
pieprasītāja vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir 12
mēneši un jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta ir
Jēkabpils novadā – LVL 50,00.
3) 3.4.1.punkts paredz pabalstu brīvpusdienām bērniem –
bāreľiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri
mācās Jēkabpils novada mācību iestādēs.
4) 3.5.5.punkts paredz apbedīšanas pabalstu LVL 70,00, ja
mirusī persona saľēma pensiju vai sociālā nodrošinājuma
pabalstu.
5) 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3.punkts paredz vienreizēju materiālu
palīdzību bērnam uzsākot 1.klasi – LVL 20,00 vienam
bērnam.
Ar 2009.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.18
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.) Noteikumi
papildināti ar jaunu 6.4.punktu, nosakot, ka Noteikumu 3.1., 3.1.1.,
3.1.2., 3.3., 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkti stājas spēkā
2010.gada 30.decembrī. Šo grozījumu pamatā ir bijusi valsts
ekonomiskās situācijas strauja lejupslīde, kuras rezultātā pašvaldībai
būtiski ir samazinājies pamatbudţets, kas faktiski radīja šķēršļus
piešķirt papildus pabalstus, neizvērtējot personu materiālo stāvokli.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa
paredz, ka „Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta
izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību
apmierināšanai.”
Ar Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr. 851
"Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm" ir
paredzēts valsts sociālais pabalsts LVL 60,00 apmērā mēnesī
Černobiļas AES seku likvidētājiem.
Ar Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumiem Nr.166
„Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu" un
Ministru kabineta 2006. gada 8.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi
par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta
un vecāku pabalsta par dvīľiem vai vairākiem vienās dzemdībās
dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un
piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību" ir nodrošināta pabalsta
piešķiršana sakarā ar bērna piedzimšanu.
Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju
sociālo stāvokli.
1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami
saistošie noteikumi:
Ľemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis nav uzlabojies, bet
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pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc garantētā minimālā ienākuma
līmeľa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta turpina pieaugt,
pašvaldības pamatbudţets nespēs nodrošināt Noteikumu 3.1.2., 3.4.1.,
3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punktos paredzēto pabalstu
piešķiršanu. Līdz ar to, Noteikumu minēto punktu stāšanās spēkā laiks
būtu atliekams uz 2012.gada 30.decembri.
Grozījumu neveikšana attiecībā uz Noteikumu 3.1.2., 3.4.1., 3.5.5.,
3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkti spēkā stāšanās laika atlikšanu, var
radīt situāciju, ka pašvaldība nespēs izpildīt Noteikumu minētajos
punktos un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
noteiktās saistības.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Vienlaicīgi pašvaldība uzskata, ka minēto pabalstu piešķiršanas iespēja
nākotnē būtu saglabājama. Gadījumā, ja pašvaldības pamatbudţeta
stāvoklis nākotnē uzlabosies, pašvaldība varētu pārskatīt Noteikumu
minēto punktu stāšanās spēkā laiku.
2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet
pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:
Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 11”, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaľā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis: – atlikt Noteikumu 3.1.2.,
3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkta stāšanās spēkā laiku, lai
nepieļautu pašvaldībai noteikto saistību neizpildi no pašvaldības
neatkarīgo iemeslu dēļ.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību,
galvenajiem nosacījumiem:
Saistošo noteikumu būtība:
1. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir pamatojoties uz dzimtsarakstu
nodaļas izsniegto izziľu un bērna vecāka iesniegumu, ja jaundzimušā
bērna vismaz vienam no vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta līdz
bērna piedzimšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā bija
vismaz 12 mēneši un jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta
ir Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Ja deklarētā dzīvesvieta
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir tikai vienam no bērna
vecākiem - pabalsta apmērs ir LVL 25.00. Ja deklarētā dzīvesvieta
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir abiem bērna vecākiem pabalsta apmērs ir LVL 50.00.
2. Izteikt Noteikumu 6.4.punktu jaunā redakcijā:
„6.4. Saistošo noteikumu 3.1.2., 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3.
punkts stājas spēkā 2012.gada 30.decembrī.”

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budţetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz
pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budţetu, bet
novērš tā samazinājumu un nepieļauj negatīvu ietekmi uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešās daļas
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izpildi.
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 projekta ietekmi
uz uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu 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
pašvaldības mājas lapā par aptaujas veikšanu no 2010.gada
9.novembra līdz 2010.gada 16.novembrim;
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai
iebildumi: Priekšlikums: Saglabāt 3.1.1., 3.1.2. punktos paredzēto
svētku pabalsta piešķiršanu pensijas vecuma personām:
vienreizējs pabalsts – LVL 100,00 apmērā sasniedzot 100 gadu
jubileju un pabalstu vienu reizi gadā LVL 50,00 apmērā
Černobiļas AES seku likvidētājiem.
Saglabāt 3.3.punktā - jaundzimušā bērna dzimšanas pabalstu.
Izslēgt 3.3.2. punktu.

24.§
Par 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi 2010. gada
17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām”” precizēšanu un publicēšanu
_____________________________________________________________
Dz.Nartiša, I.Tumanova
Ľemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010. gada 2.
novembra vēstuli Nr. 2.2-13/11631/6645 „Par saistošajiem noteikumiem”, LR likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta
trešo daļu,
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Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt 2010. gada 23. septembra saistošos noteikumos Nr. 27 „Grozījumi 2010.
gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām””
atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010. gada 2. novembra
vēstulē Nr. 2.2-13/11631/6645 „Par saistošajiem noteikumiem” (atzinumā), norādītajam
(pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts).
2.Publicēt precizētus 2010. gada 23. septembra saistošos noteikumos Nr. 27
„Grozījumi 2010. gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām”” Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
3.Nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.

PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 25.11.2010.
sēdes lēmumam (protokols Nr.15.24.§)
Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 27
Grozījumi 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta trešo daļu, 45. panta ceturto daļu,
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 4.1. apakšpunktā vārdus „par 2 nākamajiem taksācijas gadiem” ar vārdiem „par
nākamajiem diviem taksācijas periodiem pēc kārtas”.
2. Aizstāt 5.1. apakšpunktā vārdus „par 2 nākamajiem taksācijas gadiem” ar vārdiem „par
nākamajiem diviem taksācijas periodiem pēc kārtas”.
3. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3. fiziskām personām, kurām ar Jēkabpils novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts
maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss par vienģimenes un divģimeľu dzīvojamām
mājām, daudzdzīvokļu mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir
vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā
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izmantošanas ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai – 50% apmērā.”
4. Svītrot 7.2., 7.3., 8.2., 8.3. apakšpunktu.
5. Svītrot 11. punktu.
6. Svītrot 12. punktu.
7. Svītrot 14. punktu.
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.3. ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs iznomā attiecīgo nekustamo īpašumu vai tā
daļu.”
9. Svītrot 22. punktu.
25.§
Par pašvaldības zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
_________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta 2.punktu un
75.panta 4.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības par pajām privatizēto dzīvokļu un dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
sekojošus pašvaldības zemes gabalus Zasas pagastā, Jēkabpils novadā:
1.1. Sila ielā 1, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0.183 ha, kadastra Nr.5698 001
0291, 24 dzīvokļu īpašniekiem;
1.2. Sila ielā 4, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0.214 ha, kadastra Nr.5698 001
0292, 12 dzīvokļu īpašniekiem;
1.3. Lauku ielā 1, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0.152 ha, kadastra Nr.5698
001 0288, 18 dzīvokļu īpašniekiem;
1.4. Zaļā ielā 3, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0.252 ha, kadastra Nr.5698 001
0284, 8 dzīvokļu īpašniekiem;
1.5. Zaļā ielā 5, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0.294ha, kadastra Nr.5698 001
0286, 12 dzīvokļu īpašniekiem;
1.6. Zaļā ielā 7, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0.313ha, kadastra Nr.5698 001
0285, 12 dzīvokļu īpašniekiem;
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi- 07- Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme:
2.1. Sila ielā 1, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā-0702- Trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve;

28

2.2. Sila ielā 4, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0701- Vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve;
2.3. Lauku ielā 1, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā-0702- Trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve;
2.4. Zaļā ielā 3, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0701- Vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve;
2.5. Zaļā ielā 5, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā-0701- Vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve;
2.6. Zaļā ielā 7, Zasā, Zasas pag. Jēkabpils novadā- 0701- Vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve;

26.§
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
_____________________________________________________
E.Meľķis
Pamatojoties uz Administratīvās komisijas locekles Arnitas Pores 15.11.2010.
iesniegumu Nr.2-23/1283, LR likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 23.07.2009. sēdes protokols Nr.3, 21.§ „Par administratīvās
komisijas izveidošanu”, 20.08.2009. sēdes protokols Nr.5, 39.§ „Par Jēkabpils novada
domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu”,
Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meľķis, Anda Svarāne,
Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (Dzidra Jakovicka),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas nolikuma
3.1. punktā, izsakot 3.1.punktu sekojošā redakcijā:
„3.1. Komisija sastāv no 6 (sešiem) locekļiem ar balsošanas tiesībām.”
2. Atbrīvot no Jēkabpils novada domes Administratīvās komisijas locekļa
pienākumiem Arnitu Pori ar 2010.gada 20.decembri.
3. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 20.decembrī.
27. §
Par Zasas pagasta cirsmu izsoles līdzekļu izlietošanu
_________________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un Zasas pagasta
pārvaldes 22.11.2010. iesniegumu Nr.1-9/157
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.
Apstiprināt Zasas pagasta pārvaldes cirsmu izsolē iegūtos līdzekļus Ls
36 001.00 (trīsdesmit seši tūkstoši viens lats) un atļaut izlietot sekojošiem mērķiem:
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1.1. centra katlu mājai apkures katla apmaksai Ls 7500.00 (septiľi tūkstoši pieci
simti latu);
1.2. apkures sistēmas trīsgaitas vārsta uzstādīšana, katla cirkulācijas sūkľa
uzstādīšana, jaunā apkures katla uzstādīšana, apkures katla uzstādīšana Ls 3 630.00 (trīs
tūkstoši seši simti trīsdesmit lati);
1.3. kurināmā iegāde 2010./2011.gada sezonai Ls 10 000.00 (desmit tūkstoši latu);
1.4. līdzfinansējums autobusa iegādei skolēnu pārvadājumiem Ls 2 000.00 (divi
tūkstoši latu);
1.5. cirsmu sagatavošanas izdevumi Ls 949.88 (deviľi simti četrdesmit deviľi lati
88 santīmi);
1.6. izsoles organizēšanas izdevumi - novada administrācijai – Ls 450.12 (četri
simti piecdesmit lati 12 santīmi).
2. Zasas pagasta pārvaldei iegūtos līdzekļus un to izlietojumu iekļaut pārvaldes
budţeta grozījumos.
3. Nesadalīto līdzekļu atlikumu Ls 11471 (vienpadsmit tūkstoši četri simti
septiľdesmit viens lats) izdevumos plānot sastādot 2011.gada budţetu.
28. §
Par izdevumu segšanu atklātā mantojuma aprūpei
I.Gusāre, B.Vaivode
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei segt izdevumus atbilstoši faktiskajām izmaksām
no pārvaldes budţeta līdzekļiem.
2. Apkopojumu par izlietotajiem līdzekļiem iesniegt novada pašvaldībā lēmuma
pieľemšanai par izdevumu segšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
3. Kontroli par izlietotajiem līdzekļiem veikt Jēkabpils novada bāriľtiesai.

29.§
Par papildinājumiem Jēkabpils novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes Nr.10, 19§
lēmumā „Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu SIA „Ošukalns””
(SIA „Ošukalns”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403003353,
juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes l.t., Viesītes novads, LV-5237)
________________________________________________
R.Mazulāne
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, LR likuma
„Par zemes dzīlēm” 4.panta 5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu,
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Atklāti balsojot: PAR 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga,
Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns
Meľķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET- nav, ATTURAS – nav),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt Jēkabpils novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes lēmuma Nr.10, 19§
1.punktu ar atļauju veikt derīgo izrakteľu smilts- grants un smilts ieguvi, smilts- grants
un smilts ieguves atradnēs „Laukāres”, iecirknī „Kapāres”, SIA „Ošukalns” piederošajā
nekustamajā īpašumā „Ošugrava”, Leimaľu pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu
kadastrā 5674-004-0107.
2. Izteikt 2010.gada 26.augusta sēdes lēmuma Nr.10, 19§ 2.punktu sekojošā
redakcijā:
Noteikt, ka Bieţi sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļauja SIA „Ošukalns”
smilts- grants un smilts ieguves atradnēs „Laukāres”, iecirknī „Kapāres”, SIA
„Ošukalns” piederošajā nekustamajā īpašumā „Kapāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils
novadā, ar apzīmējumu kadastrā 5666-005-0033, zemes īpašumā ar apzīmējumu
kadastrā 5666-004-0039 un SIA „Ošukalns” piederošajā nekustamajā īpašumā
„Ošugrava”, Leimaľu pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu kadastrā 5674-0040107 derīga līdz 2020.gada 1.jūlijam.
3. Veikt papildinājumus SIA „Ošukalns”, 2010.gada 14.septembrī izsniegtajā Bieţi
sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļaujā Nr.2, atbilstoši šī lēmuma 1. un 2. punktam.
4. Uzdot Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes vadītājam LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieţi sastopamo derīgo
izrakteľu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas
vispārīgā kārtība” 32. punktā noteiktajā kārtībā informēt Valsts vides dienestu par
izdarītajiem papildinājumiem 2010.gada 14.septembrī izsniegtajā Bieţi sastopamo
derīgo izrakteľu ieguves atļaujā Nr.2.
5. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt LR likumā „Par pašvaldībām”
noteiktajā kārtībā.
Nākamā apvienotā komiteju sēde (Attīstības un tautsaimniecības komiteja un Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja) notiks 2010.gada 16.decembrī plkst.10:00
Finanšu komitejas sēde notiks 2010.gada 22.decembrī plkst.10:00
Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 28.decembrī plkst.11:00
Sēdi vadīja

29.11.2010.

Edvīns Meľķis
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