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LATVIJAS REPUBLIKA             

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

65220731, 

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 

________________________________________________________________________ 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES  

SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

      

2010.gada 26.augustā          Nr.10 

 

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst.11.05 

 

Sēdi vada –  Aivars Vanags 

Protokolē –  Austra Boluža 

 

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

Erdlāns Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags  

 

Nepiedalās - Aija Raginska, - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

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

Cankale, Juris Krūmiľš, Jānis Raubiška, Jānis Kalniľš; Ivars Rubeniľš 

administrācijas darbinieki: Jānis Subatiľš, Gunta Dimitrijeva, Rasma Mazulāne, Ieva 

Jātniece, Ritma Rubina, Inesae Tumanova, Biruta Vaivode, laikraksta „Brīvā Daugava” 

pārstāve Ilze Kalniľa 

     

Darba kārtība: 

 

1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

 

Darba kārtība: 

 

1.  Par nekustamo īpašumu Jēkabpilī, Brīvības ielā 258/1 

2.  Par pašvaldībai piekrītošās un piederošās neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes iznomāšanu Leimaľu pagastā 

mailto:novads@jekabpilsnovads.lv
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3.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Kalna Mārtiľi”, Kalna 

pagasts, kadastra Nr.56660050029) 

4.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Liepkalni”, Zasas pagasts, 

kadastra Nr.56980010150) 

5.  Par zemes ierīcības projekta „Alotiľi”, Leimaľu pagasts, apstiprināšanu un 

nosaukumu piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 

6.  Par zemes ierīcības projekta „Kļaviľas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu un 

nosaukumu piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 

7.  Par nosaukumu maiľu 

8.  Par zemes gabalu apvienošanu („Vītoliľi”, Leimaľu pagasts, kadastra 

Nr.56740050066) 

9.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („D/s Veselība Nr.102”, Ābeļu pagasts, 

kadastra Nr.5648 005 0158) 

10.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zemenītes”, Leimaľu pagasts, kadastra 

Nr.5674 003 0098) 

11.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Meža Zīlītes”, Kalna pagasts, kadastra 

Nr.5666 001 0056) 

12.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lejiľi”, Dignājas pagasts, kadastra 

Nr.5652 003 0013) 

13.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Galotnes”, Leimaľu pagasts, kadastra 

Nr.5674 003 0088) 

14.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Olāji”, Dunavas pagasts, kadastra 

Nr.5654 003 0033) 

15.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Meža Cīruļi”, Kalna pagasts, kadastra 

Nr.5666 005 0030) 

16.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Krācītes”, Ābeļu pagasts, kadastra 

Nr.5648 005 0040 

17.  Par koplietošanas telpu Bebru ielā 108, Jēkabpilī nomas atcelšanu biedrībai 

„Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība” (Biedrība „Jēkabpils rajona 

lauksaimnieku apvienība”) 

18.  Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Alnis”, valdes priekšsēdētājs 

V.Drozds) 

19.  Par derīgo izrakteľu atļaujas izsniegšanu SIA „Ošukalns” (SIA „Ošukalns”, vienotais 

reģistrācijas Nr. 45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes l.t., Viesītes 

novads, LV-5237) 

20.  Par trīs cirsmu īpašumā „Ezeri”, Zasas pagastā Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē 

(„Ezeri” kadastra Nr. 5698-006-0132, Zasas pagasts) 

21.  Par īres tiesību piešķiršanu (Ingars Timofejevs, Akmeľāres 2-2, Zasas pag., Jēkabpils 

nov.)  

22.  Par īres tiesību piešķiršanu (Daiga Kolkovska, „Aizporieši”, Dunavas pag., Jēkabpils 

nov.)  

23.  Par īres tiesību izbeigšanu (Atis Ādamsons, „Bērzi”, dzīvoklis Nr.12, Dunavas  pag., 

Jēkabpils nov.)  

24.  Par īres tiesību piešķiršanu  (Marta Gurtaja, „Jērāni”, Dunavas  pag., Jēkabpils nov.)  

25.  Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā („Oši”-2, Dunavas pagasts) 

26.  Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta pārvaldē Aldaunes 2-28 

27.  Par Eiropas Sociālā Fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 

alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 
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28.  Par Saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam” apstiprināšanu 

29.  Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam” apstiprināšanu 

30.  Par Saistošo noteikumu Nr.23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un 

administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu 

31.  Par Saistošo noteikumu Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saľemšanas kārtība” apstiprināšanu 

32.  Par transporta nodrošināšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ 

dzīvesvietā 

33.  Par noteikumu Nr.2 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai 2010./2011. mācību 

gadam” apstiprināšanu 

34.  Par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” pedagoga atlases nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

35.  Par līdzdalību Sieviešu Tiesību institūta projektā „Senioru ceļš”  

36.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu programmas „Sociālās drošības tīkla pasākumu 

īstenošanas ietvaros” 

37.  Par līdzfinansējuma summas piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” īstenošanai 

38.  Par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

39.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

Dunavas pagasta pārvaldei vētras radīto seko novēršanai 

40.  Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada 

pašvaldības ēkās – Rubeľu pirmskolas mācību iestāde un Zasas pagasta pārvaldes 

administratīvā ēka” 

41.  Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu 

 
Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Aivars Vanags 

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

pašvaldībām” 31. pants): 

 

     1 Par iepirkuma procedūru „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā 

rekonstrukcija Kalna pagastā” ID Nr.JNP/2010/31/ELFLA 

2 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zasas 

pagasta pārvaldei vētras radīto seku novēršanai 

3 Par sadarbības iespējām ar Averojas pašvaldību Norvēģijā 

4 Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Dzintari”, Ābeļu pagasts, kadastra 

Nr.5648 003 0035) 

5 Par audžubērnu dzīves apstākļu uzlabošanu 

6 Par A.Vanaga komandējumu  

7 Par pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu 

(„Pērlītes”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 008 0015) 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:  

 

42 Par iepirkuma procedūru „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā 

rekonstrukcija Kalna pagastā” ID Nr.JNP/2010/31/ELFLA 

43 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zasas 

pagasta pārvaldei vētras radīto seku novēršanai 

44 Par sadarbības iespējām ar Averojas pašvaldību Norvēģijā 

45 Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Dzintari”, Ābeļu pagasts, kadastra 

Nr.5648 003 0035) 

46 Par audžubērnu dzīves apstākļu uzlabošanu 

47 Par A.Vanaga komandējumu  

48 Par pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu 

(„Pērlītes”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 008 0015) 

 

Informācija: 

 
1. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija  

 

 Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par 22.07.2010. 

domes sēdē pieľemto lēmumu izpildi un citiem veiktajiem darbiem. 

 

 Informācija pieľemta zināšanai. 

 

 

1.§ 

Par nekustamo īpašumu Jēkabpilī, Brīvības ielā 258/1 

______________________________________________________ 

A.Vanags, I.Tumanova 

 

2010. gada 17. februārī Jēkabpils novada pašvaldība nosūtīja Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai vēstuli Nr. 2-141-144 „Par informācijas pieprasīšanu” ar lūgumu sniegt 

informāciju par iespējamajiem priekšlikumiem zemesgabala Brīvības ielā 258/1, Jēkabpilī, 

kadastra Nr. 5601 002 1599, platība 10222 kvm (turpmāk – Zemesgabals), maiľai pret citu 

īpašumu, lai rastu iespējamo risinājumu civillietā par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo 

īpašumu Brīvības ielā 258, Jēkabpils. 

2010. gada 11. martā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības 2010. gada 9. marta vēstuli Nr. 214-3-4-31 „Par informācijas sniegšanu”, kurā 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, neatbildot uz iepriekš nosūtīto Jēkabpils novada pašvaldības 

lūgumu, lūdz pieľemt lēmumu par Zemesgabala nodošanu bez atlīdzības īpašumā Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībai pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42. 

panta otro daļu, norādot, ka uz zemesgabala atrodas Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils 

bērnu un jauniešu centra ēkas un būves Jēkabpilī, Brīvības ielā 258/1. 

2010. gada 29. aprīlī Jēkabpils novada pašvaldība nosūtīja Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai vēstuli Nr. 2-14.1-353 „Par informācijas sniegšanu” ar lūgumu iesniegt papildus 
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informāciju – ēku un būvju Jēkabpilī, Brīvības ielā 258/1, īpašuma tiesību apliecinošos 

dokumentus. 

2010. gada 30. jūnijā Jēkabpils novada pašvaldība saľēma Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības 2010. gada 28. jūnija vēstuli Nr. 84-4-4-3 „Par nekustamo īpašumu”, kurai 

pievienota Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2010. gada 8. marta izziľa Nr. 68-3-4-33 „Par 

nekustamā īpašuma atrašanos bilancē”. Atbilstoši minētajai izziľai, kas sagatavota 

iesniegšanai Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļai, ēkas (būves) atrodas Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības bilancē no 2009. gada 30. decembra pamatojoties uz 1999. gada 29. janvāra 

pieľemšanas nodošanas aktu. 

2010. gada 4. augustā Jēkabpils novada pašvaldība nosūtīja Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai vēstuli ar lūgumu iesniegt papildus īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus, uz 

kuru atbilde vēl nav saľemta. 

2010. gada 17. augustā Jēkabpils novada pašvaldība ieskatoties zemesgrāmatas datu 

bāzē, konstatēja, ka pamatojoties uz 2010. gada 16. jūlija tiesneša lēmumu ēku (būvju) 

īpašums ar adresi Brīvības iela 258, Jēkabpils, un kas atrodas uz Jēkabpils novada 

pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības iela 258/1, ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0047 8399 un īpašuma tiesības nostiprinātas uz 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda. 

Ľemot vērā konstatētos faktus un minētos apsvērumus, 2010.gada 18.augusta 

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Atteikt nodot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai zemesgabalu Brīvības ielā 258, 

Jēkabpils, bez atlīdzības un turpināt tiesvedību.  

 

Sagatavoja: Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte Inese Tumanova 

Izsūtīt: Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

 

 
2.§  

Par pašvaldībai piekrītošās un piederošās neapbūvētas 

 lauksaimniecībā izmantojamās zemes iznomāšanu Leimaņu pagastā 

_____________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2010.gada 30.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Vasīlija Kukla iesniegums, 

ar lūgumu iznomāt lauksaimniecības vajadzībām zemes gabalu 5,1 ha platībā no pašvaldības 

īpašuma „Centrs”, Leimaľu pagasts , kadastra Nr.56740050113.  

Pārbaudot lietas faktiskos apstākļus konstatēts, ka: 

1. nekustamais īpašums „Centrs”, Leimaľu pagasts, kadastra Nr.56740050113, reģistrēts 

Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas Jēkabpils novada Leimaľu pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā nr.100000470772 uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda; 

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

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

teritorijas plānojumiem”, nekustamais īpašums „Centrs” zemes gabals ar kadastra 



 6 

Nr.56740050113 Jēkabpils novada Leimaľu pagastā atrodas plānotajā (atļautajā) 

teritorijā – lauksaimniecības teritorija; 

3. 2002.gada 20.jūnijā ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemes gabala 

iznomāšanu Imantam Ivanānam, līguma termiľš beidzies 2009.gada 31.decembrī. Imants 

Ivanāns 28.07.2010. Leimaľu pagasta pārvaldē ir iesniedzis iesniegumu, ka atsakās no 

nomas tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra Nr.56740050113. 

 Pamatojoties uz 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un Jēkabpils novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomu” (apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010.gada 18.martā, 

prot. Nr.3, 12.§, stājušies spēkā 2010.gada 25.martā), 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt Vasīlijam Kuklam lauksaimniecības vajadzībām daļu no Jēkabpils novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Centrs”, Leimaľu pagasts, kadastra Nr. 

56740050113 – 5.1 ha platībā uz nomas termiľu 10 gadi. 

2. Leimaľu pagasta pārvaldei noslēgt nomas līgumus atbilstoši Jēkabpils novada 

pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” prasībām. 

3. Lēmums zaudē spēku, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieľemšanas nav noslēgts nomas 

līgums. 

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļai. 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: Leimaņu pagasta pārvaldei 

 

 

3.§  

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

(„Kalna Mārtiľi”, Kalna pagasts, kadastra Nr.56660050029) 

____________________________________________________ 

A.Vanags, Gz.Nartiša 

 

2010.gada 4.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Ilmāra Rešņa iesniegums 

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

Nr.56660050029 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56660050030 44.3 ha platībā un piešķirt 

atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Meža Cīruļi”. 

Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 26.09.1997. lēmumu īpašuma tiesības uz 

Jēkabpils novada Kalna pagasta nekustamo īpašumu „Kalna Mārtiľi” Ilmāram Resnim ir 

nostiprinātas Jēkabpils novada Kalna pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.125. 

Nekustamais īpašums „Kalna Mārtiľi” ar kopplatību 48,8 ha sastāv no diviem zemes 

gabaliem: 

1.zemes gabals ar kadastra Nr.56660050029– 4.5 ha platībā; 

2.zemes gabals ar kadastra Nr.56660050030– 44.3 ha platībā; 

 

 Iesniedzējas lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna Mārtiľi” kadastra 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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Nr.56660050029, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56660050030 – 44.3 ha 

platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Meža Cīruļi”. 

 Ľemot vērā augstāk minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu 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 LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 19. panta pirmo 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, LR Ministru kabineta 2009.gada 

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

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

Nr.56660050029 zemes gabalu ar kadastra Nr.56660050030 44.3 ha platībā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Cīruļi”, Kalna pagasts, Jēkabpils 

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

precizēta. 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Kalna Mārtiľi” 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. 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: Kalna pagasta pārvaldei, I.Resnim, VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 

 
 

4.§  

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

(„Liepkalni”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010150) 

___________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2010.gada 27.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Paulīnas Grāvītes 

iesniegums ar lūgumu atdalīt no īpašuma „Liepkalni”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.56980010150 vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56980010103 9.9 ha platībā un 

piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Pogas”. 

Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 28.05.2007. lēmumu īpašuma tiesības uz 

Jēkabpils novada Zasas pagasta nekustamo īpašumu „Liepkalni” Paulīnai Grāvītei ir 

nostiprinātas Jēkabpils novada Zasas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0001 0497. 

Nekustamais īpašums „Liepkalni” ar kopplatību 10.3 ha sastāv no diviem zemes 

gabaliem: 

1.zemes gabals ar kadastra Nr.56980010150– 0.4 ha platībā; 

2.zemes gabals ar kadastra Nr.56980010103– 9.9 ha platībā. 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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 Iesniedzējas lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Liepkalni” kadastra 

Nr.56980010150, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56980010103 – 9.9 ha 

platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Pogas”. 

 Ľemot vērā augstāk minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu 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 LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 19. panta pirmo 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, LR Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Liepkalni”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, kadastra 

Nr.56980010150 zemes gabalu ar kadastra Nr.56980010103 9.9 ha platībā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Pogas”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads. 

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

3. Noteikt saimniecībai „Pogas” zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Liepkalni” 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. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, P.Grāvītei, VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 

 

 

5.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Alotiņi”, Leimaņu pagasts, apstiprināšanu  

un nosaukumu piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 
____________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2010.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Metrum”, 

reģ.Nr.40003388748, juridiskā adrese Raiľa bulvāris 11, Rīga, LV – 1050, iesniegums ar 

lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma „Alotiľi”, Leimaľu pagasts, 

kadastra Nr.56740040058 sadalīšanai un atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu 

„Jaunvītoli”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaľā ar 2010.gada 17.jūnija Jēkabpils novada 

domes lēmumu (protokols Nr.7,6.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

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

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

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

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

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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6,18.§).  

Pamatojoties uz 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un Zemes ierīcības likumu un LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. 

punktiem, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

3.punktu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Alotiľi”, Leimaľu pagasts 

(kadastra nr. 56740040058) saskaľā ar SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu. 

2. Piešķirt nosaukumu „Alotiľi”, Leimaľu pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 2.1 ha 

platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 

3. Piešķirt nosaukumu „Jaunvītoli”, Leimaľu pagasts, paliekošajam zemes gabalam 6.2 ha 

platībā (Nr. 1 zemes ierīcības projektā) un īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar 

kadastra Nr.56740040069, Nr.56740040060, Nr.56740040061. 

4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Alotiľi”, Leimaľu pagasts nekustamā īpašuma 

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

lauksaimniecība. 

5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Jaunvītoli”, Leimaľu pagasts nekustamā īpašuma 

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

lauksaimniecība. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai; SIA „Metrum” 

 

 

6.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Kļaviņas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu  

un nosaukumu piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 
___________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2010.gada 11.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts VSIA „Latvijas Valsts 

mērnieks”, reģ.Nr.40003783960, juridiskā adrese Strēlnieku iela 1-8, Rīga, LV – 1050, 

iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma „Kļaviľas”, 

Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820110001 sadalīšanai un atdalāmajam zemes gabalam 

piešķirt nosaukumu „Vēterieši”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaľā ar 2010.gada 17.jūnija Jēkabpils novada 

domes lēmumu (protokols Nr.7,5.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

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

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

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

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 

6,18.§).  

Pamatojoties uz 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un Zemes ierīcības likumu un LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. 

punktiem, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

3.punktu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kļaviľas”, Rubenes 

pagasts (kadastra nr. 56820110001) saskaľā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 

izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Piešķirt nosaukumu „Vēterieši”, Rubenes pagasts, atdalāmajam zemes gabalam 5.0 ha 

platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā). 

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Vēterieši”, Rubenes pagasts nekustamā īpašuma 

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

lauksaimniecība. 

4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Kļaviľas”, Rubenes pagasts nekustamā īpašuma 

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

lauksaimniecība. 

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

stāšanās dienas. 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai; VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 

 

 

7.§ 

Par nosaukumu maiņu 
_____________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz 15.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu 

un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība „ 14.punktu pašvaldībai jāsagatavo aktualizēta 

informācija par pašvaldības ceļiem un ielām. Pārbaudot Jēkabpils novada pašvaldības 

pagastu autoceļu sarakstus, konstatēts, ka reģistrēto pašvaldības ceļu nosaukumi nesakrīt ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem īpašumu 

nosaukumiem. 

Pamatojoties uz 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punktu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Mainīt nosaukumus sekojošiem Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošajiem zemes 

īpašumiem: 

 

N.p.k. Īpašuma kadastra 

Nr. 

Jaunais nosaukums, atbilstoši pašvaldības ceļu 

reģistram 

1 56480030309 Upīši – Zībergi 

2 56480030310 Brodi – Luksti 

3 56480010223 Jaunrozes – Jēkabpils  

4 56480080155 Saldes – Lemesnieki 

5 56480080156 Mazreiľi – Baloži 

6 56480040157 Aldaune – Stepi 

7 56480020191 Kārkli – Pelīte 

8 56480020192 Zaķīši – Mežvidi 

9 56520060151 Krustceles – Dignāja 

10 56520030037 Kalna Majori  - purvs 

11 56540010411 Daugavas - Lapas - Auzāni - Ērgļi 

12 56540060140 Tadaine - Kraukļi - Celminieki - Mellenes 

13 56540050110 Vizbuļi - Marinova - Dunavas Strazdiľiu ceļš 

14 56540040326 Kastaľas - Kūtiľas - Jāľkalni 

15 56540040307 Abaroľi - Dreimaľi - Vītoli 

16 56540050109 Robežas - Skudru kapi - Līči 

17 56540040309 Lieplejas – Ruskuļi 

18 56540010421 Kapmaļi - Līdakas - Mazlīdumnieki 

19 56540010424 Auzāni - Apšusalenieki 

20 56540010425 Veckrūmiľi - Druviľu Kalnieši 

21 56540040312 Prūsāni – Izgāztuve 

22 56540040314 Arkliľu ceļš 

23 56540040316 Zemgaļi – Lainieki 

24 56540080143 Guģa ceļš 

25 56540010433 Pīcku ceļš 

26 56540010441 Sudrabkalna attīrīšanas iekārtu ceļš 

27 56540010442 Beču ceļš 

28 56540030071 Zaļkalni - Vecķieģeļnīca 

29 56540040327 Attīrīšanas iekārtu ceļš 

30 56540040329 Vecās skolas ceļš 

31 56540070129 Dzīvnieku kapsētas ceļš 

32 56820080472 Pudāni – Jaunkalniľi 

33 56820110308 Miezīši - Ezerpurva kapsēta 

34 56820020099 Sīļu ceļš 

35 56820010121 Bērzakrogs – Stagari 

36 56820040248 Slate – Mežmaļi 

37 56820080466 Krastiľi – Silanči 

38 56820020102 Bērzakapi – Mežmaļi 

39 56820030110 Stagari - Asares pag.rob. 

40 56820020110 Klāvdruvas ceļš 

41 56820070087 Prodiľi - Izabelinas kapi 
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42 56820110304 Saulrieti – Vārpiľas 

43 56820010150 Krūmiľi – Smiltaines 

44 56820090101 Cinīši – Dronkas 

45 56820080524 Vāverīšu ceļš 

46 56980050139 Liepas – Mežniecība 

47 56980070139 Vilciľi – Kļavinski 

48 56980010334 Bērzgale – Medesnieki 

49 56660040142 Ķioci - Ķiocu kapi 

50 56660040146 Atvari – Ūdenāni 

51 56660040181 Liekľas - Sudrabiľu grants karjers 

52 56660040197 Niedrīši – Kalnbirzes 

53 56660030208 Upespriekulāni – Priekulāni 

 

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

spēkā. 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: Jēkabpils novada pagastu pārvaldēm, VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 

 

 

8.§ 

Par zemes gabalu apvienošanu  

(„Vītoliľi”, Leimaľa pagasts, kadastra Nr.56740050066) 

_______________________________________________________ 
A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

2010.gada 13.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Alberta Kurklieša 

iesniegums ar lūgumu atļaut apvienot īpašuma „Vītoliľi”, Leimaľu pagasts Jēkabpils novads, 

kadastra Nr.56740050066 divus zemes gabalus ar kadastra Nr.56740050066 18.4 ha platībā 

un Nr.56740050115 4,0 ha platībā vienā zemes gabalā. 

Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 26.02.2007. lēmumu īpašuma tiesības uz 

Jēkabpils novada Leimaľu pagasta nekustamo īpašumu „Vītoliľi” Albertam Kurklietim ir 

nostiprinātas Jēkabpils novada Leimaľu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.115. 

Nekustamais īpašums „Vītoliľi” ar kopplatību 22.4 ha sastāv no diviem zemes 

gabaliem: 

1.zemes gabals ar kadastra Nr.56740050066– 18.4 ha platībā; 

2.zemes gabals ar kadastra Nr.56740050115– 4.0 ha platībā. 

Zemes gabaliem ir kopīga zemes robeža. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18
1
. panta 2.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav 

izstrādājams , ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 

pieľemts vietējās pašvaldības lēmums. 

 Ľemot vērā augstāk minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu 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 LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

18
1
. panta 2.daļu, 2006.gada 14.septembra Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punktu, 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, NEPIEDALĀS – 1 balss (Gints Audzītis), Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut apvienot īpašuma „Vītoliľi”, Leimaľu pagasts Jēkabpils novads, kadastra 

Nr.56740050066 zemes vienības ar kadastra Nr. 56740050066– 18.4 ha platībā un 

kadastra Nr.56740050115– 4.0 ha platībā. Pēc zemes robežu instrumentālās uzmērīšanas 

zemes gabala platība var tikt precizēta. 

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

stāšanās dienas. 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: Leimaņu pagasta pārvaldei, A.Kurklietim, VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 

 

 

9.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„D/s Veselība Nr.102”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 005 0158) 

_____________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 28.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Oskara Elkšľa iesniegums, 

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

īpašumu „D/s Veselība Nr.102”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr.5648 005 

0158, kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 0.0739 ha. 

 Iesniegumam pievienots 2010.gada 28.jūlija Nekustamā īpašuma pirkuma līgums, no 

kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ____________________ . 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „D/s Veselība Nr.102”, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 005 0158, kas sastāv no viena zemes 

gabala ar kopējo platību 0.0739 ha, saskaľā ar 2010.gada 28.jūlijā noslēgto pirkuma līgumu, 

par pirkuma summu LVL ____________________. 
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Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Oskaram Elksnim, Ābeļu pagasta pārvaldei 

 

   

10.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Zemenītes”, Leimaľu pagasts, kadastra Nr.5674 003 0098) 

______________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 4.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Krievijas pilsones Olgas 

Hodokovskajas, kuras vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas Irina Pētersone, iesniegums, kurā 

viľa lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu „Zemenītes”, Leimaľu pagasts, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr. 5674 003 0098, 

kopējo platību 0.4124 ha, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Ratītes”, kas atrodas Leimaľu 

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

platību 2.3 ha.  

Iesniegumam pievienots 2010.gada 13.jūlija Pirkuma līgums, no kura redzams, ka 

nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _______________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu,  

 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – 1 balss 

(Gints Audzītis); ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zemenītes”, Leimaľu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 5674 003 0098, kopējo 

platību 0.4124 ha, saskaľā ar 2010.gada 13.jūlijā noslēgto Pirkuma līgums, no kura redzams, 

ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _________________. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Olgas Hodokovskajas pilnvarotai personai Irinai Pētersonei, Leimaņu pagasta 

pārvaldei 

 

 

11.§  

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Meža Zīlītes”, Kalna pagasts, kadastra Nr.5666 001 0056) 
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_______________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 4.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Saules Līcis”, 

reģistrācijas Nr.4153039083, juridiskā adrese Trijādības iela 4, Rīga, LV-1048, iesniegums, 

kurā lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu „Meža Zīlītes”, Kalna pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5666 001 0056, kas 

sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 5.8 ha. 

 Iesniegumam pievienots 2007.gada 12.jūnija Nekustamā īpašuma pirkuma līgums 

Nr.07/61-18, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu , 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Meža Zīlītes”, Kalna 

pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5666 001 0056, kas sastāv no viena zemes gabala ar 

kopējo platību 5.8 ha, saskaľā ar 2007.gada 12.jūnija Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu 

Nr.07/61-18, par pirkuma summu LVL ________________.  

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: SIA „Saules Līcis”, Kalna pagasta pārvaldei 

 

 

12.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Lejiľi”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.5652 003 0013) 

__________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 4.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Saules Līcis”, 

reģistrācijas Nr.4153039083, juridiskā adrese Trijādības iela 4, Rīga, LV-1048, iesniegums, 

kurā lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu „Lejiľi”, Dignājas pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5652 003 0013, kas sastāv 

no viena zemes gabala ar kopējo platību 11.2 ha, no tās 11.0 ha meži. 

 Iesniegumam pievienots 2007.gada 12.jūnija Nekustamā īpašuma pirkuma līgums 

Nr.07/54-14, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 
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īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Lejiľi”, Dignājas 

pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5652 003 0013, kas sastāv no viena zemes gabala ar 

kopējo platību 11.2 ha, no tās 11.0 ha meži, saskaľā ar 2007.gada 12.jūnija Nekustamā 

īpašuma pirkuma līgumu Nr.07/54-14, par pirkuma summu LVL __________. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: SIA „Saules Līcis”, Dignājas pagasta pārvaldei 

 

 

13.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Galotnes”, Leimaľu  pagasts, kadastra Nr.5674 003 0088) 

____________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 4.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Saules Līcis”, 

reģistrācijas Nr.4153039083, juridiskā adrese Trijādības iela 4, Rīga, LV-1048, iesniegums, 

kurā lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu „Galotnes”, Leimaľu pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5674 003 0088, kas 

sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 15.3 ha. 

 Iesniegumam pievienots 2007.gada 12.jūnija Nekustamā īpašuma pirkuma līgums 

Nr.07/0712-28-9, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ______. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 
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Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Galotnes”, Leimaľu 

pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5674 003 0088, kas sastāv no viena zemes gabala ar 

kopējo platību 15.3 ha, saskaľā ar 2007.gada 12.jūnija Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu 

Nr.07/0712-28-9, par pirkuma summu LVL ____________.  

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: SIA „Saules Līcis”, Leimaņu pagasta pārvaldei 

 

 

14.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Olāji”, Dunavas pagasts, kadastra Nr.5654 003 0033) 

___________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 16.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „ASORK energo 

inženiertīkli”, reģistrācijas Nr.40003938600, juridiskā adrese Ķiršu iela 2-2, Ogre, Ogres 

novads, iesniegums, kurā lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma 

tiesībām uz nekustamo īpašumu „Olāji”, Dunavas pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra 

Nr.5654 003 0033, kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 10.3 ha. 

 Iesniegumam pievienots 2010.gada 13.qaugusta Nekustamā īpašuma pirkuma 

līgums, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _____________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Olāji”, Dunavas 

pagasta, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5654 003 0033, kas sastāv no viena zemes gabala ar 

kopējo platību 10.03 ha, saskaľā ar 2010.gada 13.augusta Nekustamā īpašuma pirkuma 

līgumu, par pirkuma summu LVL ______________. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: SIA „ASORK energo inženiertīkli”, Dunavas pagasta pārvaldei 

 

15.§ 
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Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Meža Cīruļi”, Kalna pagasts, kadastra Nr.5666 005 0030) 

____________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 4.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Ilmāra Rešľa iesniegums, 

kurā lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu „Meža Cīruļi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr.5666 005 0030, kas 

sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 44.3 ha. 

 Iesniegumam pievienots 2010.gada 5.augusta Pirkuma līgums, no kura redzams, ka 

nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Meža Cīruļi”, Kalna 

pagasts, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5666 005 0030, kas sastāv no viena zemes gabala ar 

kopējo platību 44.3 ha, saskaľā ar 2010.gada 5.augusta noslēgto Pirkuma līgumu, par 

pirkuma summu LVL _______________.  

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Ilmāram Rešņam, kalna pagasta pārvaldei 

 

 

16.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Krācītes”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 005 0040) 

____________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 17.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Aigara Morozova 

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

nekustamo īpašumu „Krācītes”, Ābeļu pagasta Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 005 0040, 

kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 2.00 ha. 

 Iesniegumam pievienots 2010.gada 6.augusta Pirkuma līgums, no kura redzams, ka 

nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ______________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 
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īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 

1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā 

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

66., 67.pantu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Krācītes”, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 005 0040, kas sastāv no viena zemes gabala ar 

kopējo platību 2.00 ha, saskaľā ar 2010.gada 6.augusta Pirkuma līgumu, par pirkuma summu 

LVL _______________.  

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Aigaram Morozovam, Ābeļu pagasta pārvaldei 

 

 

17.§ 

Par koplietošanas telpu Bebru ielā 108, Jēkabpilī nomas atcelšanu  

biedrībai „Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība” 

(Biedrība „Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība”) 

____________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 Jēkabpils novada pašvaldība 19.07.2010. saľēma biedrības „Jēkabpils rajona 

lauksaimnieku apvienība” iesniegumu, ar kuru atsakās no koplietošanas telpas Nr.17 nomas, 

saskaľā ar 03.07.2001. būves tehniskās inventarizācijas lietu (numurs 56010020201019-01), 

11.4 kv.m. platībā laboratorijas iekārtošanai sakarā ar izmaiľām Leader projektā. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka „Pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldību kustamo un nekustamo mantu”.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt Jēkabpils novada domes 2010.gada 20.maija lēmumu Nr.6, 21§ „Par 

koplietošanas telpu Bebru ielā 108, Jēkabpilī nomu biedrībai „Jēkabpils rajona 

lauksaimnieku apvienība””. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 
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Izsūtīt: biedrībai „Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība”, Īpašumu apsaimn.un pak.nod 

 

 

18.§ 

Par medību tiesību izmantošanu 

 (Mednieku klubs „Alnis”, valdes priekšsēdētājs V.Drozds) 

_____________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 11.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Mednieku kluba „Alnis”, 

reģistrācijas Nr. 40008075249, juridiskā adrese Jēkabpils, Dzirnavu iela 49, LV-5201, valdes 

priekšsēdētāja V.Drozda iesniegums, kurā viľš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību noslēgt 

līgumu par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada Kalna pagasta zemes vienībā 

„Dzērves” ar kadastra Nr. 5666 004 0011 uz 10 gadiem. 

Pārbaudot lietas faktiskos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Dzērves” ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un pašvaldība ir iznomājusi lauksaimnieciskām vajadzībām 

fiziskām personām, t.i. iedzīvotāji izmanto zemi piemājas saimniecību vajadzībām un 

zemnieku saimniecībai.   

 Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR likumu „Medību likums”, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

  Atļaut Kalna pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Mednieku klubu 

„Alnis”, reģistrācijas Nr. 40008075249, juridiskā adrese Jēkabpils, Dzirnavu iela 49, LV-

5201, par medību tiesību izmantošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Dzērves” ar 

kadastra Nr. 5666 004 0011, pēc zemes vienību nomnieku saskaľojuma saľemšanas. Zemes 

vienības nomnieku saraksts pielikumā. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: Kalna pagasta pārvaldei 

1. M/k.„Alnis” valdes priekšsēdētājam V.Drozdam ; 

2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 

 

Pielikums 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.10,18.§) 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzērves” Kalna pagastā Jēkabpils novadā, 

apzīmējuma kadastrā Nr.5666 004 0011, kopplatība- 20.76 ha, nomnieki: 

1. Busule Antoľina; 

2. Gasiľš Imants; 

3. Z/s Grantāres; 

4. Kurnosenko Gaida; 

5. Tavkina Antoľina. 
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19.§ 

Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu SIA „Ošukalns” 

(SIA „Ošukalns”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403003353,  

juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes l.t., Viesītes novads, LV-5237) 

________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 2010.gada 13.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts SIA „Ošukalns” iesniegums 

par atļaujas saľemšanu derīgo izrakteľu ieguvei. Iesniegumam pievienoti Ministru kabineta 

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

ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” 

14.punktā minētie dokumenti. 

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

administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides 

dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteľu ieguvei.  

 LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

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

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, LR likuma „Par 

zemes dzīlēm” 4.panta 5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu un 2010.gada 18.augusta 

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izsniegt SIA „Ošukalns”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403003353, juridiskā adrese 

„Eķengrāve”, Viesītes l.t., Viesītes novads, LV-5237, atļauju veikt derīgo izrakteľu 

smilts- grants un smilts ieguvi, smilts- grants un smilts ieguves atradnēs „Laukāres”, 

iecirknī „Kapāres”, SIA „Ošukalns” nekustamajā īpašumā „Kapāres”, Kalna pagastā, 

Jēkabpils novadā, LV-5220,  kadastra Nr.5666 005 0033.  

2. Noteikt, ka bieži sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļauja SIA „Ošukalns” smilts- 

grants un smilts ieguves atradnēs „Laukāres”, iecirknī „Kapāres”, SIA „Ošukalns” 

nekustamajā īpašumā „Kapāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5220, kadastra 

Nr.5666 005 0033, derīga līdz 2020.gada 1.jūlijam.  

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

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

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

kārtībā. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: SIA „Ošukalns”, Īpašumu apsaimn.un pak.nodaļai 

 

20.§ 

Par trīs cirsmu īpašumā „Ezeri”, Zasas pagastā Jēkabpils novadā 

pārdošanu izsolē („Ezeri” kadastra Nr. 5698-006-0132, Zasas pagasts) 
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________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Jēkabpils novada dome saľēma Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāja 

05.08.2010. iesniegumu Nr.1-9/102 pārdot izsolē trīs cirsmas īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils 

novada Zasas pagastā:  

1) pārdodamās cirsmas Nr.244, kvartāls Nr.2, nogabals 04, izcērtamā platība 1.5 ha, 

zemes vienības apzīmējums kadastrā 5698 006 0130, valdošā koku suga – egle, cirtes 

veids– kailcirte. Apliecinājums koku ciršanai Nr.792967; 

2) pārdodamās cirsmas Nr.245, kvartāls Nr.2, nogabals 08, izcērtamā platība 3.4 ha, 

valdošā koku suga – egle, cirtes veids– kailcirte. Apliecinājums koku ciršanai Nr. 

792967; 

3) pārdodamās cirsmas Nr.242, kvartāls Nr.1, nogabals 02, 03, 06, izcērtamā platība 

2.7 (0.6; 1.7; 0.4) ha, valdošā koku suga – priede, cirtes veids– kailcirte. 

Apliecinājums koku ciršanai Nr. 792967; 

     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, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Valsts un 

pašvaldību 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 – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošām trīs 

cirsmām īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novada Zasas pagastā:  

1.1. pārdodamās cirsmas Nr.244, kvartāls Nr.2, nogabals 04, izcērtamā platība 1.5 ha, 

zemes vienības apzīmējums kadastrā 5698 006 0130, valdošā koku suga – egle, cirtes 

veids– kailcirte. Apliecinājums koku ciršanai Nr.792967. 

1.2. pārdodamās cirsmas Nr.245, kvartāls Nr.2, nogabals 08, izcērtamā platība 3.4 ha, 

valdošā koku suga – egle, cirtes veids– kailcirte. Apliecinājums koku ciršanai Nr. 

792967. 

1.3. pārdodamās cirsmas Nr.242, kvartāls Nr.1, nogabals 02, 03, 06, izcērtamā platība 

2.7 (0.6; 1.7; 0.4) ha, valdošā koku suga – priede, cirtes veids– kailcirte. 

Apliecinājums koku ciršanai Nr. 792967. 

2. Noteikt kopējo trīs cirsmu sākumcenu (nosacītā cena) 40000.00. (četrdesmit tūkstoši latu);  

3. Apstiprināt trīs cirsmu īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novada Zasas pagastā izsoles 

noteikumus (pielikums Nr.1). 

4. Trīs cirsmu īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novada Zasas pagastā izsoli veikt Jēkabpils novada 

pašvaldības izsoles komisijai.  

5. Par lēmuma izpildi atbildīga Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļa. 

 

 

Sagatavoja: Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa  

Izsūtīt: Zasas pagasta pārvaldei, Īpašumu apsaimn.un pak.nod 
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PIELIKUMS Nr.1 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 20.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

trīs cirsmu īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novada Zasas pagastā 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

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

piederošo trīs cirsmu īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novada Zasas pagastā izsole. 

 

2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1. Cirsmas tiek pārdotas vienā izsoles paketē kā viens pārdodamais objekts. 

2.2. Pārdodamais objekts sastāv no trim cirsmām, turpmāk tekstā - Objekts: 

2.2.1. pārdodamās cirsmas Nr.244, kvartāls Nr.2, nogabals 04, izcērtamā platība 1.5 

ha, zemes vienības apzīmējums kadastrā 5698 006 0130, valdošā koku suga – egle, 

cirtes veids– kailcirte. Apliecinājums koku ciršanai Nr.792967. 

2.2.2. pārdodamās cirsmas Nr.245, kvartāls Nr.2, nogabals 08, izcērtamā platība 3.4 

ha, valdošā koku suga – egle, cirtes veids– kailcirte. Apliecinājums koku ciršanai Nr. 

792967. 

2.2.3. pārdodamās cirsmas Nr.242, kvartāls Nr.1, nogabals 02, 03, 06, izcērtamā 

platība 2.7 (0.6; 1.7; 0.4) ha, valdošā koku suga – priede, cirtes veids– kailcirte. 

Apliecinājums koku ciršanai Nr. 792967. 

2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  

3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

4. Objekta izsoles sākumcena LVL 40000.00. (četrdesmit tūkstoši 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 

4000.00 (četri tūkstoši lati).  

6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:   

Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc 

adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, līdz 2010. gada 29.septembrim (piedāvājuma pēdēja 

saľemšanas diena Jēkabpils novada pašvaldībā) plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar atzīmi „Trīs 

cirsmu izsole īpašumā „Ezeri”, Jēkabpils novada Zasas pagastā. Neatvērt pirms izsoles”. 

Izsole notiks 2010. gada 29.septembrī, plkst. 10.15, Jēkabpils novada pašvaldībā, pēc 

adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, apspriežu telpā Nr.10. 

7. Lai piedalītos Objekta izsolē jāiesniedz: 

7.1. pieteikums ar izsoles dalībnieka piedāvāto cenu par izsoles Objektu (trīs cirsmas 

kopā); 

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);  
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7.3.4. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta 

kopija). 

8. Pieteikumā jānorāda: 

8.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 

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 2010. gada 

29.septembra plkst.10.00. 

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 pašvaldībai, 

reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Jēkabpils filiāle, 

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 domes priekšsēdētājs apstiprina 

izsoles rezultātus un slēdz cirsmu Pirkuma 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 dod izsoles 

dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 
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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 cirsmās pēc to izstrādes veic izsoles uzvarētājs saskaľā ar 

līguma nosacījumiem. 

 

Priekšsēdētāja p.i.                                                           A.Vanags 

 

 

21.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu   
(Ingars Timofejevs, Akmeľāres 2-2, Zasas pag., Jēkabpils nov.)  

_________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
2010.gada 14.jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Ingara Timofejeva 

iesniegums, kurā viľš lūdz piešķirt dzīvokli Ameľāres 2 dzīvoklis 4, Zasas pagastā, Jēkabpils 

novadā sakarā ar to, ka vēlas dzīvot atsevišķi no vecākiem. 

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

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

palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo 

telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

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

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

risināšanā”,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības Ingaram Timofejevam,  kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Uzdot Ingaram Timofejevam viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt 

dzīvojamo telpu Akmeľāres 2 dzīvoklis 4, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā īres līgumu 

un deklarēt dzīves vietu pēc adreses Akmeľāres 2 dzīvoklis 4, Zasas pagasts Jēkabpils 

novads. 

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

līgumu ar Ingaru Timofejevu un nodot dzīvokli saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu 

- Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt:  Zasas pagasta pārvaldei, Ingaram Timofejevam, Īpašumu apsaimn.un pak.nod 

 

 

22.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu   
(Daiga Kolkovska, „Aizporieši”, Dunavas  pag., Jēkabpils nov.)  

_________________________________________________ 
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A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Daigas Kolkovskas 

iesniegums, kurā viľa lūdz piešķirt dzīvokli dzīvojamā mājā „Akācijas” dzīvokli 4, Dunavas 

pagastā, Jēkabpils novadā sakarā ar to, ka jāatbrīvo dzīvojamā platība mājā, kurā pašreiz 

dzīvo. 

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

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

palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo 

telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

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

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

risināšanā”,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības Daigai Kolkovskai uz dzīvokli Nr.8 dzīvojamā mājā „Akācijas”, 

Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pēc 

vienošanās noslēgšanas par abpusēju ieguldījumu dzīvokļa sakārtošanā.  

2. Uzdot Daigai Kolkovskai viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt 

dzīvojamo telpu īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses dzīvokli Nr.8 dzīvojamā 

mājā „Akācijas”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā. 

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

līgumu ar Daigai Kolkovskai un nodot dzīvokli saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu 

- Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt:  Dunavas pagasta pārvaldei, Daigai Kolkovskai, Īpašumu apsaimn.un pak.nod  
 
 

23.§ 

Par īres tiesību izbeigšanu 
(Atis Ādamsons, „Bērzi”, dzīvoklis Nr.12, Dunavas  pag., Jēkabpils nov.)  

_________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Ata Ādamsona 

iesniegums, kurā viľa lūdz izbeigt 2010.gada 1.maijā noslēgto īres līgumu uz dzīvojamo 

telpu dzīvojamā mājā „Bērzi” dzīvokli 12, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, sakarā ar 

dzīvesvietas maiľu.  

Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

pašvaldībām” 15.pantu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 
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Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt īres tiesības Atim Ādamsonam uz dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā „Bērzi”, 

Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā.  

2. Uzdot Atim Ādamsonam viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, nodot 

dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā „Bērzi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils 

novada Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam, saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt:  Dunavas pagasta pārvaldei, Atim Ādamsonam, Īpašumu apsaimn.un pak.nod  

 

24.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu   
(Marta Gurtaja, „Jērāni”, Dunavas  pag., Jēkabpils nov.)  

________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Martas Gurtajas 

iesniegums, kurā viľa lūdz piešķirt dzīvokli dzīvojamā mājā „Bērzi” dzīvokli 12, Dunavas 

pagastā, Jēkabpils novadā sakarā ar to, ka jāatbrīvo iepriekšējā dzīvojamā platība. 

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

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

palīdzību personām, kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo 

telpu, ja pašvaldības dzīvojamās telpas ir brīvas. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

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

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

risināšanā”,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības Martai Gurtajai uz dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā „Bērzi”, Dunavas 

pagastā, Jēkabpils novadā, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

2. Uzdot Martai Gurtajai viena mēneša laikā no lēmuma saľemšanas dienas, noslēgt 

dzīvojamo telpu īres līgumu un deklarēt dzīves vietu pēc adreses dzīvokli Nr.12 

dzīvojamā mājā „Bērzi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā. 

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

līgumu ar Martu Gurataju un nodot dzīvokli saskaľā ar nodošanas - pieľemšanas aktu - 

Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt:  Dunavas pagasta pārvaldei, Martai Gurtajai, Īpašumu apsaimn.un pak.nod 

 

25.§ 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(„Oši”-2, Dunavas pagasts) 



 28 

_____________________________________________________________________  

A.Vanags, I.Tumanova 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta (turpmāk tekstā – NMP dienests) vēstuli ar lūgumu piešķirt lietošanā telpas, kas 

atrodas „Oši”-2, Dunavas pagasts, Jēkabpils novadā, (turpmāk tekstā – Telpas) 

pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības funkcijas nodrošināšanai. Sakarā 

ar to, ka NMP dienests plāno veikt kapitālieguldījumus Telpu remontam un labiekārtošanai, 

NMP dienests lūdz Jēkabpils novada domi lemt par Telpu bezatlīdzības nodošanu lietošanā 

proporcionāli plānotajiem ieguldījumiem uz termiľu ne īsāku par 10 (desmit) gadiem. 

 

Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka: 

1) Telpu iepriekšējais lietotājs bija SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”; 

2) pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 18. februāra lēmumu SIA 

„Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” pirmsslimnīcas etapa neatliekamās 

medicīniskās palīdzības funkciju, t.sk., Dunavas Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības brigādi, ar 2010. gada 1. aprīļa pārľēma NMP dienests; 

3) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1480 „Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta nolikums” 1., 3. punktu NMP dienests ir veselības ministra 

pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras viena no funkcijām ir organizēt un 

nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas 

etapā; 

4) 2010.gada 1. maijā starp NMP dienestu un Dunavas pagasta pārvaldi ir noslēgts 

komunālo pakalpojumu līgums par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu Telpās. 

 

LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu pašvaldības autonomā 

funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

 

Atbilstoši LR likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 2.
2

 punktu pašvaldībai ir tiesības nodot 

pašvaldības mantu valsts iestādei bezatlīdzības lietošanā. 

 

LR likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5. panta trešā daļa paredz, ka, ja pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības 

lietošanā, par to pieľem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 

1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, 

stāvoklis un apraksts; 

2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 

3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiľš; 

4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 

5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu 

attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. 

 

Ľemot vērā iepriekš minēto pašvaldības Telpas „Oši”-2, Dunavas pagasta Jēkabpils 

novadā, nododama valsts iestādei – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ar 

šādiem noteikumiem: 

1) Telpu platība ir: apdzīvotā 74,0 kvm, balkons 2,9 kvm, kopā 76,9 kvm; 

2) Telpu lietošanas un izmantošanas mērķis - organizēt un nodrošināt 

neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā; 

3) Termiľš – 10 (desmit) gadi; 

4) Telpas nododamas atpakaļ pašvaldībai gadījumos, ja: 
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- likvidē NMP dienestu; 

- Telpas ir nepieciešamas pašvaldības lietošanai; 

- Telpas netiek izmantotas atbilstoši noteiktajai lietošanas mērķim. 

4) NMP dienesta pienākums ir veikt Telpu remontu, uzturēšanas darbus, piedalīties 

mājas un tās koplietošanas telpu remonta izmaksu segšanā proporcionāli lietošanā 

esošajai platībai, kā arī apmaksāt komunālos pakalpojumus, kas tiek sniegti minētajā 

Telpās. 

 

Ľemot vērā konstatētos faktus un minētos apsvērumus, 2010.gada 18.augusta 

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas un 2010.gada 

19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumiem un pamatojoties 

uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15. panta pirmās daļas 6. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās 

daļas 2.
2

 punktu, 5. panta trešo, ceturto daļu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Nodot Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, adrese Kr.Valdemāra iela 118-

603, Rīga, telpas ar kopējo platību 76,9 kvm, adrese „Oši”-2, Dunavas pagastā, Jēkabpils 

novadā, bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem ar mērķi - organizēt un nodrošināt 

neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā. 

2. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsultei Inesei Tumanovai sagatavot līguma 

projektu. 

3. Uzdot Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Baltaruľķim Jēkabpils novada 

pašvaldības vārdā noslēgt līgumu par Telpu bezatlīdzības lietošanu. 

 

Sagatavoja: Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte Inese Tumanova 

Izsūtīt: Dunavas pagasta pārvaldei, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, Īpašumu 

apsaimn.un pak.nod 

 

 

26.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī  

Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē Aldaunes 2-28 

 _______________________________________________________ 

U.Auzāns, R.Rubina 

 

No Rubenes pagasta pārvaldes saľemts iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību bārenim M. Porietim sasniedzot pilngadību, jo Rubenes pagasta pārvaldes īpašumā 

nav brīvu dzīvokļu, ko varētu piedāvāt personai. 

Pēc Rubenes pagasta pārvaldes iesnieguma M. Porietis patreiz mācās Aizkraukles 

profesionālajā  vidusskolā 2.kursā. Sociālais dzīvoklis nepieciešams uz mācību laiku. 

 Pēc Jēkabpils novada Sociālo dzīvokļu nolikuma 3. nodaļas „Personas, kuras ir 

tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli”, 3.1.3. apakšpunkta sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt, ja persona ir 

bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību 

 

 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Latvijas 
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Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta 

1.punkta 1.daļu un 2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 

  
 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1.  Piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Aldaunes ielā 2 dzīvoklis - 28, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā, M.Porietim uz mācību laiku. 

2. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei sastādīt un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu. 

 

 

Sagatavoja: R.Rubina 

Izsūtīt: R.Rubinai, Ābeļu pagasta pārvaldei, M.Porietim, rubenes pagasta pārvaldei 

 
 

27.§  

Par Eiropas Sociālā Fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 

alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 

_______________________________________________________________ 

U.Auzāns, R.Rubina 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā 

sadarbības iestāde izsludināja Eiropas Sociālā fonda atklātu projektu iesniegumu atlasi 

(turpmāk – APIA) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā. Pirmajā kārtā tika izstrādāta "Sociālo 

pakalpojumu attīstības programma 2010.-2016.gadam Zemgales reģionā”. 

Projekta nosaukums: „Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu programmas 

izstrāde un ieviešana, palīdzības punktu izveidošana Jēkabpils novada pašvaldībā”, tas atbilst 

„Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.-2016.gadam Zemgales reģionā" 

noteiktajām prioritātēm. 

Projekta mērķis – Kvalitatīva alternatīvu sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana iespējami tuvu klienta dzīves vietai, izveidojot 

atbalsta punktus sociālo pakalpojumu saľemšanai, aktivizējot sociālās atstumtības riskam 

pakļautas klientu grupas savas sociālās funkcionēšanas uzlabošanai un nodrošināt sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēju pilnveidi un supervīziju. 

Pašvaldības atbalsts – pašvaldība nodrošinās telpas palīdzības punktiem 

iedzīvotājiem un segs to uzturēšanas izmaksas. 

Projekta ieviesējs – Jēkabpils novada pašvaldības sociālais dienests. 

Projekta ieviešanas laiks 24 mēneši – no 2011.gada 2.janvāra līdz 2012.gada 

30.decembrim. 

Projekta izmaksas aptuveni LVL 48 000 – 55 000 (ES ESF finansējums 100% ). 

Plānotās aktivitātes: 

1. apmācību programmas izveide  

2. Apmācības speciālistiem un sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupām. 

3. palīdzības punktu izveide 
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 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 7.punktu un 

2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ierosinājumu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 

PRET – nav; ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Atbalstīt projekta „Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu programmas izstrāde 

un ieviešana, palīdzības punktu izveidošana Jēkabpils novada pašvaldībā” izstrādi un 

iesniegšanu Zemgales plānošanas reģionam. 

 

Sagatavoja: R.Rubina 

Izsūtīt: R.Rubinai,   

 

 

Plkst.12:10 sēdes telpu atstāj deputāts U.Auzāns. 

 

 

28.§  

Par Saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam”” apstiprināšanu 

_________________________________________________________ 

A.Vanags, B.Vaivode 

 

 Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 

21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”, 2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada 

pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un  Finanšu komitejas 

ierosinājumiem, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam”” 

sekojošā redakcijā: 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam ieľēmumos LVL 2 921 310, 

saskaľā ar pielikumu Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam izdevumos LVL 3 765 563, 

saskaľā ar pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieľēmumiem finansēšanas avotus LVL 844 253 

saskaľā ar pielikumu Nr.3  

4. Novada iestādēm un struktūrvienībām ieľēmumu-izdevumu tāmes iesniegt novada domē 

apstiprināšanai līdz 2010.gada 5.septembrim. 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 

2010.gada grozījumiem saskaľā ar pielikumu Nr.4. 
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Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa  

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai, pagastu pārvaldēm, RAPLM 

 

 

29.§  

Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2  

„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam”” apstiprināšanu 

_______________________________________________________ 

A.Vanags, B.Vaivode 

 

 Pamatojoties uz LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 

21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”, 2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada 

pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 

ierosinājumiem,  
 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, 

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

nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 

2010.gadam”” sekojošā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam ieľēmumos LVL 122 875 

saskaľā ar pielikumu Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam izdevumos LVL 146 810, 

saskaľā ar pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieľēmumiem finansēšanas avotus LVL 23 935 

saskaľā ar pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt novada pašvaldības ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU līdzekļus ieľēmumu 

daļā LVL 2 761, izdevumu daļā LVL 4 461, izdevumu pārsniegumu pār ieľēmumiem 

finansēšanas avotus LVL 1 700 saskaľā ar pielikumu nr.4. 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālā budžeta 

2010.gada grozījumiem saskaľā ar pielikumu Nr.5. 

 

 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa  

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai, pagastu pārvaldēm, RAPLM 

 

 

30.§ 

Par Saistošo noteikumu Nr.23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un 

administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Tumanova 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punktu, 

43.panta pirmās daļas 4.punktu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu, 

2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas, 

2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
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komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumiem,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un 

administratīvās atbildības noteikumi” (pielikumā) esošajā redakcijā.  

2. Saistošie noteikumi Nr. 23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās 

atbildības noteikumi” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”.  

 

Sagatavoja: I.Tumanova  

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

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.10,30.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Saistošie noteikumi Nr. 23 

 

Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 16. punktu, 

43. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu, 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisku kārtību, kāda jāievēro Jēkabpils novadā un paredz 

administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības neievērošanu. 

2. Noteikumos lietoti šādi termini: 

2.1. noteikumu pārkāpums – par noteikumu pārkāpumu atzīstama prettiesiska, 

vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura 

apdraud sabiedrisku kārtību Jēkabpils novadā un par ko paredzēta šajos noteikumos 

noteiktā administratīvā atbildība; 

2.2. noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai neuzmanības ir izdarījusi 

darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai neuzmanības 

nav veikusi tai uzliktus pienākumus; 

2.3. nepilngadīga persona – persona, kura nav sasniegusi astoľpadsmit gadu vecumu; 

2.4. sabiedriska (publiska ) vieta – iela, ceļš (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas 

sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliľas), laukums, 

sabiedriskais transports un tā pieturvieta, parks, skvērs, namu pagalms, kultūras, 

izglītības, sporta un administratīvā ēka, brīvdabas atpūtas vieta, cita speciāli iekārtota 

vieta, kā arī neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme un ēka; 
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2.5. izklaides vieta – kafejnīca, bārs, klubs, spēļu un deju zāle, brīvdabas estrāde, 

stadions, halle, sporta laukums un cita ar pašvaldības atļauju noteiktiem publiskajiem 

pasākumiem paredzēta vieta; 

2.6. publisks pasākums – sabiedrībai pieejams dažādu veidu atklāts pasākums 

(sarīkojums, koncerts, sporta spēle un cits pasākums), kas tiek organizēts sabiedriskā 

vietā neatkarīgi no zemes vai ēkas īpašuma formas; 

2.7. dzīvojamo ēku koplietošanas telpa – daudzdzīvokļu ēku kāpľu telpa, gaitenis, 

pagrabs, bēniľi vai cita palīgtelpas; 

2.8. apstādījums – ar augiem apaudzēta un kopta platība, kurā neiegūst augu produkciju 

pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījums ietver parku, skvēru, 

dārzu, košumdārzu, kapsētu, nogāžu nostiprinājumu un citu kokiem, dekoratīviem 

krūmiem, augiem un puķēm apstādītu laukumu vai joslu; 

2.9. zaļā zona – novada teritorijā esošs apstādījums, zāliens, mežs. 

3. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai visā Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no īpašuma formas.  

4. Saistošo noteikumu pārkāpēji saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja 

par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā paredzētā administratīvā atbildība. 

5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanas, par kura nepildīšanu 

uzlikts administratīvais sods, kā arī pārkāpuma rezultātā nodarītā mantiskā zaudējuma 

atlīdzināšanas. 

6. Ja izdarītais administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, noteikumu pārkāpēju var 

atbrīvot no administratīvās atbildības un aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. 

 

II. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu 

 

7. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvo pārkāpumu protokolus Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgi sastādīt: 

7.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

7.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

7.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

7.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

7.5.Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāji; 

7.6. Valsts policijas amatpersonas; 

7.7.Krustpils novada būvvalde; 

7.8. domes priekšsēdētāja pilnvarota persona. 

 

III. Atbildība par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu 

 

8. Par spļaušanu vai dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskajās vietās – izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

9. Par atrašanos sabiedriskās vietās, tai skaitā dzīvojamo ēku koplietošanas telpās vai vietās, 

kur tas nav atļauts, izľemot publiskajos pasākumos, kuros pašvaldība ir izdevusi atļauju 

tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, 

kas uzskatāma par tā lietošanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit 

latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 



 35 

10. Par nepilngadīgās personas smēķēšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

divdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas – izsaka brīdinājumu, uzliek naudas sodu no divdesmit 

līdz piecdesmit latiem. 

11. Par skaļu skaľu ierakstu atskaľošanas aparatūras lietošanu laikā no 23.00 līdz 6.00 

sabiedriskās vietās, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos, ilgstošu transporta 

līdzekļu darbināšanu pie dzīvojamām mājām, kā arī jebkura cita rīcība, kas rada troksni 

un traucē apkārtējo personu mieru, izľemot pasākumos, kas saskaľoti ar pašvaldību - 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem 

pārkāpumiem, ja tie izdarīti nakts laikā vai atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 

12. Par ielu, ietvju, laukumu, namu pagalmu, dzīvojamo ēku koplietošanas telpu, peldvietu 

un citu sabiedrisku vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (tai skaitā ar sīkiem 

sadzīves atkritumiem, izsmēķiem, papīriem, pudelēm, saulespuķu čaulām un 

tamlīdzīgiem atkritumiem) - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit 

latiem. 

13. Par valsts un pašvaldības izvietoto aizlieguma, ierobežojuma, informācijas zīmju 

pārvietošanu, bojāšanu - uzliek naudas sodu no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 

14. Par nesaskaľotu atkritumu konteineru, urnu pārvietošanu vai bojāšanu - uzliek naudas 

sodu no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 

15. Par automašīnu un citu transportlīdzekļu mazgāšanu pie publiskās lietošanas 

ūdenstilpnēm - uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.  

 

IV. Atbildība par ēku, to pieguļošo teritoriju, būvju un zemju uzturēšanas noteikumu 

pārkāpšanu 

 

16. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu ēku un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošanu – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem. 

17. Par daudzdzīvokļu ēku pagalmu, zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu ēkas 

apsaimniekotājam - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. 

18. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un 

lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, ēkas īpašniekam vai 

apsaimniekotājam - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 

19. Par celtniecības materiālu, grants, melnzemes, malkas un citu krāvumu novietošanu 

nekustamam īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorijā, ja nav saľemta 

pašvaldības atļauja - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

20. Par sadzīves atkritumu  un   mājlopu  mēslu   uzglabāšanu  tāda  veida   iekārtojumā,  kas 

nelabvēlīgi ietekmē pašvaldības teritorijas sanitāro tīrību vai rada neērtības citām 

personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

21. Par nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, 

grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) nesakopšanu - izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit 

līdz piecdesmit latiem. 
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22. Par iestāžu, organizāciju, skolu, bērnudārzu un citu sabiedrisku teritoriju nesakopšanu 

atbildīgām personām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simts latiem. 

23. Par novada apbūves noteikumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 

divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām līdz tūkstoš latiem. 

 

V. Atbildība par reklāmas un reklāmnesēju izvietošanas, uzstādīšanas noteikumu 

pārkāpšanu 

 

24. Par patvaļīgu reklāmnesēju, reklāmu, izkārtľu, sludinājumu un citu informācijas 

materiālu izvietošanu neatļautās vielās - uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par 

tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 

25. Par reklāmnesēju, reklāmas, vai izkārtľu neuzturēšanu pienācīgā vizuālā kārtībā - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem 

pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - 

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 

26. Par reklāmnesēju vai izkārtľu tādu izvietojumu, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību 

-uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem. 

27. Par īslaicīgo reklāmnesēju vai reklāmas nenovākšanu trīs dienu laika pēc reklamējama 

pasākuma beigām - uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

28. Par reklāmnesēju, reklāmas vai citu informācijas nesēju (norādījuma zīmju, stendu, afišu 

un citu vizuālo materiālu) bojāšanu, iznīcināšanu - uzliek naudas sodu līdz divsimt 

piecdesmit latiem. 

 

VI. Atbildība par izklaides vietu un publisku pasākumu noteikumu pārkāpšanu 

29. Par nepilngadīgas personas atrašanos izklaides rakstura vietās (publiskajos pasākumos) – 

slēgtās telpās, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (tai skaitā 

alus), bez pieaugušo uzraudzības no pulksten 23:00 līdz 6:00 - atbildīgajai amatpersonai, 

vietas īpašniekam vai pasākuma organizētājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā 

pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit 

latiem.  

VII. Noslēguma jautājumi 

 

30. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

30.1. Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 2006. gada 19. septembra saistošos 

noteikumus Nr. 8 „Par sabiedrisko kārtību, namu, būvju, to teritoriju un sanitārās 

tīrības uzturēšanu Jēkabpils rajona Ābeļu pagastā”; 

30.2. Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 2002. gada 22. maija saistošos 

noteikumus Nr. 4 „Par sabiedrisko kārtību Dignājas pagastā”; 

30.3. Jēkabpils rajona Rubenes pagasta padomes 2000. gada 11. janvāra saistošos 

noteikumus Nr. 1 „Par sabiedrisko kārtību”; 

30.4. Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2000. gada 11. maija saistošos 

noteikumus Nr. 5 „Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Zasas pagastā”; 



 37 

 

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

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja p.i.      A.Vanags  

 

 

31.§  

Par Saistošo noteikumu Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas kārtība” apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Rubina 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 

2010.gada 18.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas, 

2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas un 2010.gada 

26.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ierosinājumu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saľemšanas kārtība” (pielikumā).  

2. Saistošie noteikumi Nr. 24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saľemšanas kārtība” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”.  

 

 

Sagatavoja: Sociālā dienesta vadītāja R.Rubina  

Izsūtīt: Pagastu pārvaldēm, RAPLM 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.10,31.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24 

 

    JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SNIEGTO 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,  

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 

 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek  

segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu 
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I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālo 

pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, to saľemšanas un samaksas kārtību, kā arī 

lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtību. 

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un 

sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un 

iekļauties sabiedrībā. 

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

4. Tiesības saľemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu 

Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

5. Ja persona nav deklarējusi pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet 

tajā dzīvo, Jēkabpils novada sociālajā dienestā viľa var saľemt nepieciešamo informāciju un 

konsultācijas par pakalpojumiem. 

6. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos sociālais dienests 

sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var 

saľemt viľai nepieciešamos pakalpojumus. 

 

II. Sociālo pakalpojumu veidi 

 

7. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus: 

7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā: 

7.1.1 aprūpe mājās; 

7.1.2 veco ļaužu nams – pansija; 

7.1.3 bērnu rotaļu un attīstības centrs; 

7.1.4 ģimenes atbalsta un krīzes centrs; 

7.1.5 audžuģimenes; 

7.1.6 sociālie dzīvokļi; 

7.1.7 sociālā darba pakalpojumi. 

 

7.2 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  institūcijā:  

7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; 

7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem; 

7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; 

7.2.4.īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem. 

 

III. Pakalpojuma saņemšanas kārtība 

8. Pieprasot pakalpojumus, persona vai viľas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā 

iesniedz: 

8.1 rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu; 

8.2. iztikas līdzekļi deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas daļēji vai pilnībā 
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sedz no pašvaldības budžeta; 

8.3. ģimenes ārsta izziľu par personas veselības stāvokli, medicīnisko izmeklējumu 

rezultātus un izrakstu kopijas no stacionāra pēdējā kalendārā gada laikā. Izziľā norāda 

funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu 

tuberkulozi aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības) 

neesamību; 

8.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko 

sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem;  

8.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saľemt 

persona ar invaliditāti; 

8.6. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā pakalpojuma veidam. 

 

9.  Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no klienta iesnieguma saľemšanas: 

9.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, aizpildot novērtēšanas karti, 

kurā izvērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas; 

9.2. nepieciešamības gadījumos apseko personu mājās, izvērtē personas sociālo situāciju;  

9.3. novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo 

traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (attiecas uz sociālajiem 

pakalpojumiem, kuriem šāda novērtējuma veikšana paredzēta saskaľā ar Ministru kabineta 

noteikto sociālo pakalpojumu saľemšanas kārtību), kā arī personas vajadzību pēc sociālajiem 

pakalpojumiem novērtēšanas karti; 

9.4. nepieciešamības gadījumā pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieľemšanai 

nepieciešamo informāciju; 

9.5. nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar personu sastāda individuālu rehabilitācijas plānu, 

vienojoties par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un samaksas kārtību; 

9.6. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un personas 

un viľas apgādnieku maksātspēju; 

9.7. pieľem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt un par savu 

lēmumu rakstiski paziľo klientam. Ja pieľemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, 

norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

10. Krīzes situācijā sociālais dienests pieľem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu 

nekavējoties. 

11. Personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli izvērtējot, pašvaldība nosaka 

atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam, ievērojot kārtību, kāda noteikta Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos nr.299 „Noteikumi par  ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kā arī maznodrošinātās personas statusam, 

ievērojot kārtību, kāda noteikta Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”. 

12. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu 

sniegšanai, sociālais dienests slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību 

administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības 

budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un klienta 

daļu, tiek noteikta līgumā. 

13. Lai saľemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē un krīzes centrā, kā arī 

redzes un dzirdes invalīdiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona vēršas 

tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieľem lēmumu par pakalpojuma 



 40 

nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas dibinātāja noteiktajai kārtībai. 

    

IV. Sociālo pakalpojumu saņēmēja tiesības un pienākumi 

 

14. Sociālo pakalpojumu saľēmējam ir tiesības: 

14.1. bez maksas saľemt informāciju par iespējām saľemt sociālos pakalpojumus un to 

saľemšanas nosacījumiem un kārtību; 

14.2. izvēlēties sociālā pakalpojuma sniedzēju, ja nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniedz 

vairāki sociālo pakalpojumu sniedzēji; 

14.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par sociālo 

pakalpojumu; 

14.4. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par sociālo pakalpojumu kvalitāti un klienta tiesību 

neievērošanu. 

 

15. Sociālo pakalpojumu saľēmējam ir pienākums: 

15.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības 

pienākumiem; 

15.2. sniegt patiesas ziľas par sevi un savu sociālo situāciju; 

15.3. noslēgt līgumu, lai saľemtu sociālo pakalpojumu; 

15.4. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saľemšanas kārtību 

un iekšējās kārtības noteikumus; 

15.5. veikt samaksu par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā 

pakalpojuma saľemšanu noteiktajā kārtībā; 

15.6. sociālā pakalpojuma saľemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, 

toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. 

15.7. izmantot iespējas saľemt veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja 

personai sociālās problēmas ir saistītas ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu. 

 

V. Gadījumi, kad izbeidz sniegt sociālo pakalpojumu 

 

16. Sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

16.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu; 

16.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiľš; 

16.3. personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un tos var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā; 

16.4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis; 

16.5. ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss; 

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

nepieciešams; 

16.7. personai, kura iepriekš saľēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts 

sociālais pakalpojums institūcijā; 

16.8. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību; 

16.9. persona atkārtoti pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu 

noteiktās saistības; 

16.10. iestājusies personas nāve. 

 

17. Sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

bērniem izbeidz sniegt, ja: 

17.1. Jēkabpils novada bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu bērna 

vecākiem; 
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17.2. Jēkabpils novada bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai 

nodošanu aizbildnībā; 

17.3. bērns sasniedzis pilngadību un aiziet patstāvīgā dzīvē. 

    

VI. Gadījumi, kad sociālo pakalpojumu atsaka vai pārtrauc sniegt 

 

18. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

18.1. personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saľemšanai; 

18.2. persona pakalpojuma saľemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai 

citu apreibinošo vielu ietekmē; 

18.3. persona vai tās apgādnieks neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta 

saskaľā ar normatīvajiem aktiem; 

18.4. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo 

teritoriju; 

18.5. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējinstitūcijas darbiniekiem 

un/vai klientiem. 

 

19. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas 

apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma atteikšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot 

ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā. 

 

VII. Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi dzīvesvietā 

  

19. Aprūpe mājās pakalpojums: 
19.1. Aprūpe mājās nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību ikdienas 

mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt 

sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. 

19.2. Tiesības saľemt aprūpes mājās pakalpojumu ir personai, kura dzīvo viena vai arī šo 

personu ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa, 

nodarbinātības vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi. 

19.3. Aprūpe mājās var būt pastāvīga un pagaidu: 

19.3.1.Tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas vecuma, garīgas attīstības vai 

fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi 

pašu spēkiem. 

19.3.2. Tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes 

nodrošināšanai ir personām slimības gadījumā vai atveseļošanas periodā. 

19.4. Aprūpes mājās sociālā pakalpojuma apjoms tiek iedalīts četros aprūpes līmeľos: 

19.4.1. I. līmenis: pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem un 

informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; ārsta izsaukšana; pārtikas produktu, 

medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiľa; 

komunālo un citu maksājumu kārtošana pēc vajadzības; preses pasūtīšana; malkas sanešana; 

ūdens ienešana/iznešana; atkritumu iznešana; logu mazgāšana (vienu reizi gadā); 

19.4.2. II. līmenis: ietver I līmeľa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības: pavadīšana pie 

ārstiem, uz slimnīcu, saskaľojot ar sociālo dienestu; palīdzība ēdiena gatavošanā. 

19.4.3. III līmenis: ietver II līmeľa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības: palīdzība 

vannošanā; aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšana (kāju un roku nagu apkopšana, 

matu mazgāšana, skūšanās); medikamentu sadalīšana dienas devās; krāsns kurināšana; trauku 

mazgāšana. 

19.4.4. IV līmenis: ietver III līmeľa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības: ēdiena 
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pagatavošana un klienta barošana; palīdzība izkļūšanā/iekļūšanā gultā, tualetes apmeklēšanā; 

palīdzība apģērbties/izģērbties. 

19.5. Aprūpe personai tiek sniegta  darba dienās darba laikā: 

I. līmenī - ne vairāk kā 16 stundas mēnesī;  

II. līmenī - ne vairāk kā 24 stundas mēnesī; 

III. līmenī – ne vairāk kā 32 stundas mēnesī; 

IV. līmenī – ne vairāk kā 48 stundas mēnesī. 

19.6. Aprūpes mājās pakalpojumi nepieciešamajā aprūpes līmenī personai tiek piešķirti uz 

noteiktu laiku, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus, un nosakot veicamo 

darbu apjomu. Ja ir piešķirts pakalpojums pagaidu mājas aprūpe sociālā dienesta darbinieks 

izvērtēšanu veic ik pēc trīs mēnešiem, ja ir patstāvīga aprūpe mājās izvērtēšana notiek vienu 

reizi gadā. 

19.7. Aprūpi mājās nepiešķir personām, kurām ir: 

19.8. medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saľemšanai; 

19.9. nepieciešams pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā. 

19.10. Aprūpi mājās pārtrauc, ja persona: 

19.10.1. rakstiski pieprasa pārtraukt aprūpes pakalpojuma sniegšanu; 

19.10.2. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju; 

19.10.3. ir atguvusi pašaprūpes spējas un aprūpe nav nepieciešama; 

19.10.4. personai piešķir pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā. 

 

20. Veco ļaužu nams – pansija. Veco ļaužu nams - pansija nodrošina Jēkabpils novada 

pensijas vecuma vecu, vientuļu personu, II un III grupas invalīdu  aprūpi, kā arī nodrošina 

viľus ar pastāvīgu dzīves vietu.  Pansijas iemītnieku dzīve ir tuvināta ģimenes videi. 

Iemītniekiem ir dota iespēja dzīvot pansijā ar savām personīgajām mantām. Katrai personai ir 

atsevišķa dzīvojamā istaba. Ja personai pazeminās pašaprūpes spējas, pasliktinās veselības 

stāvoklis, tiek izskatīts jautājums par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā. 

 

21. Bērnu rotaļu un attīstības centra pakalpojums. Bērnu rotaļu un attīstības centrs sniedz 

atbalstu Jēkabpils novadā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, darba un ģimenes dzīves 

apvienošanas īstenošanā, nodrošinot pirmskolas vecuma bērnu uzraudzību. Tiesības saľemt 

centra pakalpojumu ir ikvienai ģimenei ar bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem. 

 

22. Audžuģimenes. Pēc Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā ”, un saistošie noteikumi Nr.3. „Grozījumi 

2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Jēkabpils novadā ”. 

22.1. Ľemot vērā konkrētu situāciju un pašvaldības finanšu līdzekļu stāvokli, audžubērnu  

dzīves apstākļu uzlabošanai audžuģimenē, var sniegt vienreizēju pabalstu gadā naudā vai 

mantiskā vērtībā. 

 

23. Ģimenes atbalsta un krīzes centra pakalpojums: 

23.1. Ģimenes atbalsta un krīzes centrs nodrošina īslaicīgu palīdzību krīzes situācijās 

personām vai ģimenēm ar bērniem laika posmā līdz 3 mēnešiem. 

23.2. Tiesības saľemt ģimenes atbalsta un krīzes centra pakalpojumus ir personām, ģimenēm 

ar bērnu(-iem), kuri nonākuši ārkārtas vai krīzes situācijā. 
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24. Sociālais  dzīvoklis. Sociālo dzīvokļi piešķir trūcīgām, maznodrošinātām personām vai 

ģimenēm, kuras nespēj segt izdevumus par dzīvojamo platību, līgumu noslēdzot uz 6 

mēnešiem.  

 

25.  Sociālais darbs. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, 

ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli 

funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības 

un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas(-u) resursus un iesaistot atbalsta 

sistēmas. Sociālā darba pakalpojumu sniedz sociālā dienesta darbinieki katrā  Jēkabpils 

novada pagasta pārvaldē. 

 

 

VIII.  Pakalpojuma samaksas kārtība 

 

26. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta saskaľā ar Ministru kabineta noteikto kārtību un 

Jēkabpils novada domes pieľemtajiem lēmumiem un pakalpojumu izcenojumiem. 

 

27. Pakalpojumi var tikt finansēti: 

27.1. no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā, ja persona ir atzīta par trūcīgu vai 

maznodrošinātu; 

27.2. no personas vai tās likumīgo apgādnieku līdzekļiem ar noteiktu pašvaldības 

līdzfinansējumu; 

27.3. no personas, tās ģimenes locekļu vai likumīgo apgādnieku finanšu līdzekļiem.  

 

28. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas: 

28.1.  aprūpes mājās pakalpojums , ja aprūpējamā persona ir atzīta par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un personas likumīgie apgādnieki atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātie; 

28.2. sociālie dzīvokļi (puse no summas, ko maksā par līdzvērtīgu) 

28.3. sociālais darbs 

28.4. psihologa pakalpojumi bērniem pamatojoties uz Bāriľtiesas lēmumu vai speciālistu 

slēdzienu, izvērtējot ģimenes sociālo un materiālo stāvokli; 

28.5. citi pakalpojumi, kas nepieciešami ģimenes (personas) veselības un sociālās situācijas 

uzlabošanai, ko izraisījuši iepriekš neparedzēti apstākļi; 

28.6. ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi institūcijās, ja personai, kurai piešķirts ilgstošas 

sociālās aprūpes pakalpojums, nav apgādnieku vai tie attaisnotu iemeslu dēļ saskaľā ar 

likumdošanu nespēj veikt aprūpi un ir trūcīgi vai maznodrošināti. 

 

29. Ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, klients vai viľa pilnvarotā persona sociālajā dienestā iesniedz dokumentus, kas 

apliecina personas, viľas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir 

kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu 

apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, aizpildot iztikas 

līdzekļu deklarāciju. 

30. Šo noteikumu 7.2.1. apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu - ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgām personām (turpmāk – SAC 

pakalpojums) - samaksa tiek veikta saskaľā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

 

31. Ja persona saľem SAC pakalpojumu: 

31.1.par pakalpojumu personai, kurai nav likumīgu apgādnieku, maksā persona,  no savas 
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pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saskaľā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto;  

31.2. par pakalpojumu personai, kurai ir likumīgi apgādnieki, maksā persona un iztrūkstošo 

samaksas daļu maksā personas apgādnieks(-i) saskaľā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, ja persona par SAC pakalpojumu nevar samaksāt pilnu pakalpojuma 

maksu. 

 

32. Pakalpojumu aprūpe mājās sedz persona, kurai piešķirts pakalpojums vai personas 

likumīgais(gie) apgādnieks(i). Pašvaldība nefinansē pakalpojumu, ja personas ienākumi ir 

LVL 150.00 un vairāk, līdzfinansē, ja, ienākumi ir līdz  LVL 150.00.   

33. Apgādnieks, kuram piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss, tiek atbrīvots no 

maksas par 7.1.1. un 7.2.1 apakšpunktā minēto pakalpojumu uz laiku, līdz mainās 

apgādnieka (apgādnieka ģimenes) sociālais statuss saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

34. Ja apgādnieks vērsies Sociālajā dienestā, lai tiktu izvērtētas apgādnieka iespējas maksāt 

par apgādājamajam nodrošināto 7.1.1. un 7.2.1 apakšpunktā minēto pakalpojumu, tad 

apgādnieks deklarē ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli saskaľā ar normatīvajos aktos 

noteikto kārtību par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

35. Ja 7.1.1. un 7.2.1. apakšpunktā minētā pakalpojuma saľēmējam ir vairāk nekā viens 

apgādnieks, tad apgādnieka maksājumu nosaka proporcionāli apgādnieku skaitam. 

36. Ja persona ir noslēgusi uztura līgumu vai dāvinājuma līgumu  ar trešo personu par šo 

noteikumu 7.1.1. un 7.2.1. apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem pilnā apmērā maksā 

persona, ar kuru noslēgts attiecīgais  līgums. 

37. Samaksu par pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem nosaka pakalpojumu sniedzējs, 

savstarpēji vienojoties ar pašvaldību un vienošanos fiksējot savstarpējā līgumā. 

38. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma 

maksa, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un klienta un/vai viľa apgādnieka 

daļu, tiek noteikta līgumā. 

 

IX. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

39.  Lēmumu pieľemšanas kārtība: 

39.1. ja persona ir pieprasījusi pašvaldības nodrošinātu sociālo pakalpojumu, tad lēmumu par 

pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieľem Sociālais dienests; 

39.2. ja persona pieprasījusi valsts finansētu sociālās aprūpes pakalpojumu, Sociālais dienests 

desmit darba dienu laikā izvērtē personas statusa atbilstību pakalpojuma saľemšanai, pieľem 

lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un dokumentus iesniedz Labklājības ministrijai vai 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. 

40. Sociālā dienesta pieľemto lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē viena mēneša 

laikā no tā stāšanās spēkā. 

41. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

X. Noslēguma jautājumi 

 

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2006. gada 24. 

februāra saistošos noteikumus Nr. 5 „Par aprūpi mājās”; 
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43. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja p.i.      A.Vanags 

 

 

32.§  

Par transporta nodrošināšanu izglītojamo nokļūšanai 

 izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā 

_______________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiľš, B.Vaivode 

 

 Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17.pantā noteiktās pašvaldību kompetences 

izglītībā, pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, „Izglītības 

likuma” 17.panta 3.daļas 14.punktu un 2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības 

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

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Gadījumos, kad pašvaldība nevar nodrošināt izglītojamo nokļūšanu izglītības iestādē un 

atpakaļ dzīvesvietā no vietām , kur nekursē sabiedriskais transports, vai attālums līdz 

pieturai ir lielāks par 2 km, atļaut pagastu pārvaldēm slēgt Vienošanos ar izglītojamā 

vecāku vai citu personu par transporta izdevumu - degvielas izmaksu kompensāciju, kas 

radušies izglītojamā nogādāšanas rezultātā.  

2. Izdevumus kompensēt uz attaisnojošo dokumentu pamata atbilstoši apmeklēto dienu 

skaitam skolā, ko saskaľo skolas atbildīgais darbinieks. 

3. Degvielas limitu noteikt 10 litri uz 100 km. 

 

Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, pagastu pārvaldēm 

 

 

 

33.§  
Par noteikumu Nr. 2 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2010./2011. mācību 

gadam” apstiprināšanu 

_________________________________________________________ 

A.Vanags, E.Ūbele  

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, MK 

2009. gada 22. decembra noteikumu Nr.1616. 11.punktu, 2010.gada 19.augusta Jēkabpils 

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

ierosinājumiem,  
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 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2010./2011. mācību gadam” 

(pielikumā).  

 

 

Sagatavoja: E.Ūbele  

Izsūtīt: Pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm, Izglītības un kultūras  pārvaldei  

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.10,33.§) 

 

Jēkabpils novada domes noteikumi Nr.2 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldības  izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 

pamatizglītības  un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu   darba samaksai 

2010./2011. mācību gadam” 
 

Pamats: LR Ministru kabineta 2009. gada  

22. decembra noteikumu Nr. 1616. punkts nr. 11. 

 

1. Kārtība nosaka, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija novada bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2010./2011. mācību gadam  ( 

turpmāk – mērķdotācija). 

2. Mērķdotāciju novada izglītības iestādēm sadala, ievērojot 2009. gada 22. decembra LR 

Ministru kabineta noteikumus Nr. 1616 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai.” ( turpmāk – Noteikumi)  

3. Mērķdotāciju izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma ( turpmāk – bērns) izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķina, ievērojot šādus rādītājus: 

3.1.        bērnu un skolēnu skaits izglītības pakāpē, 

3.2.         izglītības iestādē īstenojamās programmas. 

4. Skolēnu skaitu nosaka uz 1. septembri un 1. janvāri. Aprēķinot pedagoģiskās likmes 

izglītības iestādē, ievēro normētā skolēnu un bērnu skaita attiecību pret vienu pedagoga 

mēneša darba likmi  8 : 1.  

5. Izglītības iestāžu vadītāji, sadalot iestādei iedalīto mērķdotāciju, vadās pēc MK  2009. 

gada 28. jūlija LR Ministru Kabineta Noteikumiem  Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” , ievērojot, ka, pirmkārt, nodrošina licencēto izglītības programmu mācību plāna 

realizāciju.  

6. Izglītības iestādes no saľemtās mērķdotācijas 15% izlieto direktora, viľa vietnieku un 
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atbalsta personāla – logopēda, psihologa, bibliotekāra, speciālā pedagoga darba apmaksai, 

ievērojot, ka izglītības iestāžu vadītāju algas nosaka novada dome. 

7. Pašvaldība no saľemtās mērķdotācijas apmaksā apvienoto novadu mācību priekšmetu 

metodisko apvienību vadītāju darbu 25,- Ls mēnesī par katru metodisko apvienību. 

8. Ja, sadalot mērķdotāciju, veidojas mērķdotācijas rezerve, to atstāj novada budžeta rezerves 

fondā, par tās sadali lemjot atsevišķi. 

9. Kārtība stājas spēkā 2010. gada 1. septembrī un ir spēkā līdz 2011. gada 31. augustam. 

Kārtība var tikt mainīta mainoties situācijai ( izmaiľas finansējumā vai normatīvajos aktos 

u.c.). 

 

Priekšsēdētāja p.i.      A.Vanags  

 

34. § 

Par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”” pedagoga atlases nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

_____________________________________________ 

U.Auzāns, E.Ūbele 

 

 Ľemot vērā 2010. gada 19. augusta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas atzinumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 27. 

pantu, LR Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.998 „Noteikumi par 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”” 65.1.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija 

noteikumu nr. 539 2. un 3.punktu un 2010. gada 14. janvāra pārjaunojuma līgumu starp 

Izglītības un zinātnes ministriju un Jēkabpils novada pašvaldību Nr.01-07.1.2-4/2, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagoga atlases nolikuma 

grozījumus (pielikumā). 

 

 

Sagatavoja: E.Ūbele  

Izsūtīt: Pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm, Aknīstes, Viesītes, Salas un Krustpils 

novadiem 

 

 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 34.§) 

 

Nolikums izdots saskaņā ar Ministru kabineta  

 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.998  

„Noteikumi par darbības programmas  

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma  

1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas  
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veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas  

apstākļos””65.1.2.apakšpunktu un Ministru kabineta  

2010. gada 21. jūnija noteikumu nr. 539 2. un 3.punktu, 

2010. gada 14. janvāra pārjaunojuma līgumu  

starp IZM un Jēkabpils novada pašvaldību  

Nr. 01-07.1.2-4/2 

 

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” pedagoga atlases nolikums 

 

 Pamatojoties uz sadarbības partneru apliecinājumiem par dalību Eiropas Sociālā 

fonda projekta īstenošanā darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” ietvaros iesniegtiem LR Izglītības un 

zinātnes ministrijā, 2009. gada 9. novembra līgumu Nr. 01-07.2-5/14 starp Izglītības 

un Zinātnes ministriju un Jēkabpils rajona pašvaldības administrāciju un 2010. gada 

14. janvārī noslēgto pārjaunojuma līgumu Nr. 01-07.1.2-4/2 starp Izglītības un 

zinātnes ministriju un Jēkabpils novada pašvaldību, apstiprināt šo nolikumu  Eiropas 

Sociālā fonda projekta  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās 

optimizācijas apstākļos” īstenošanai Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes 

novadu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem, tai skaitā 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē 

un  piedalās izglītības programmas īstenošanā.  

  

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1 Stipendiju vai mērķstipendiju piešķiršanas kārtība izstrādāta saskaľā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.998 „Noteikumi par 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. 

apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” un Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr.539  

„Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 998 

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (turpmāk – Noteikumi). 

2 Stipendiju vai mērķstipendiju piešķiršanas kārtība ir saistoša vispārējās un 

profesionālās izglītības pedagogiem, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas 

īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos 

izglītības iestādē vai zaudē darbu izglītības iestādē, kuri piedalās stipendiju 

saľemšanas konkursā. 

3 Stipendiju vai mērķstipendiju piešķir zināšanu un prasmju (kompetences) pilnveides 

atbalstam un pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamās pārkvalifikācijas 

atbalstam. 

  

II. Stipendijas vai mērķstipendiju piešķiršanas mērķi 

 

4 Veicināt pedagoga apmācības vispārīgu vai specifisku prasmju apguvei, kas 

pedagogam ir nepieciešamas darbam citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā 

uzľēmējspēju attīstīšanu vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanu. 
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5 Veicināt pedagogu tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta 

mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai cita darbam vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstošo normatīvajiem 

aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. 

6 Atbalstīt pasākumus, kas nepieciešami pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 

sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai. 

  

III. Stipendijas vai mērķstipendijas pretendents 

 

7 Stipendiju var saľemt pedagogs, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības 

sistēmas strukturālo pārmaiľu dēļ – pedagoga darba slodze ir mazāka par divpadsmit 

kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar 

nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes. 

8 Stipendiju var saľemt pedagogs, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiľu dēļ ir 

nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viľam 

trūkst attiecīgas profesionālās kvalifikācijas. 

9 Mērķstipendiju var saľemt pedagogs, kurš strādā vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno 

izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās darbības novērtēšanā, 

tādējādi veicinot pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanu un 

tās tālāku attīstību. 

  

IV. Stipendijas vai mērķstipendijas pretendenta iesniedzamie dokumenti 

 

10 Stipendijas/mērķstipendijas pretendenta iesniegums. 

11 Stipendijas pretendenta CV. 

12 Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un 

māca mazāk par divpadsmit kontaktstundām nedēļā. 

 vai 

13 Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, par pedagogam darbam izglītības iestādē 

nepieciešamo pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību 

priekšmeta vai izglītības programmas skolotāja pienākumus. 

 Vai 

14 Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un 

māca sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā. 

15 * Izglītības iestādes izsniegta izziľa par konkrētā pedagoga apmācību nodrošināšanu. 

16 **Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanta apliecinājumu par 

konsultāciju. 

 * ja ir pieejama 

 **ja ir pieejama   

  

V. Stipendijas vai mērķstipendijas pretendenta atlases kritēriji 

 

17 Pieteikšanās laiku stipendijai vai mērķstipendijai nosaka ar novada un republikas 

pilsētas pašvaldības vai novada un republikas pilsētas pašvaldības izglītības 

pārvaldes rīkojumu, un tas atbilstoši Noteikumiem, ir divas nedēļas. Pēc noteiktā 

laika iesniegtie dokumenti izvērtēšanas procesā nepiedalās. 

18 Iesniegto dokumentu atbilstība prasībām, noteikta šī Nolikuma IV punktā un 

pielikumā Nr.1. 

19 Prioritāri atbalsts tiek piešķirts pedagogam, kuram nepieciešams saľemt apmācību 
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darbam citā nozarē vai specialitātē, vai pedagogam, kurš izglītības sistēmas 

strukturālo pārmaiľu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos apstākļos. 

20 Stipendijas saľemšanā pedagoga apmācībai vispārīgu vai specifisku prasmju 

apguvei, kas pedagogam ir nepieciešamas darbam citā nozarē vai specialitātē, tai 

skaitā uzľēmējspēju attīstīšanu vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanu, 

prioritāte ir tam pedagogam, kurš iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras 

konsultanta apliecinājumu par konsultāciju/izglītības iestādes izsniegtu izziľu par 

konkrētā pedagoga apmācību nodrošināšanu. 

21 Stipendijas saľemšanā pedagogam, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiľu dēļ 

ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai 

viľam trūkst attiecīgas profesionālās kvalifikācijas, prioritāte ir tam pedagogam, kurš 

iesniedz izglītības iestādes izsniegtu izziľu par konkrētā pedagoga apmācību 

nodrošināšanu. 

22 Mērķstipendijas saľemšanā pedagogam, kurš strādā vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno 

izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanā, tādējādi veicinot pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 

sistēmas ieviešanu un tālāku attīstību, prioritāte ir tam pedagogam, kurš piedalījies 

projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” darba 

grupas izstrādātā Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeļa aprobācijā no 

2007.gada oktobra līdz 2008.gada aprīlim un var to dokumentāli apliecināt. 

23 Kā papildus kritērijus iekļaut: 

23.1 Otrajai aktivitātei. Stipendijas pretendenta iesniegtie dokumenti (saskaľā ar 

Noteikumu 11.2. apakšpunktu, 12.,14.,17.,54.,, punktu, Projekta  iesniegumā 

norādīto 2. aktivitāti). Prioritāri atbalstot pedagogus, kam ir lielāks kontaktstundu 

skaits nedēļā mācību priekšmetā, uz kuru vēlas pārkvalificēties; 

23.2 Trešajai aktivitātei. Mērķstipendijas iesniegtie dokumenti ( saskaľā ar Noteikumu 

11.3. apakšpunktu, 15., 18., 17., 55. punktu, projekta iesniegumā norādīto 3. 

aktivitāti. Prioritāri atbalstot pedagogus, kam ir mazāks kontaktstundu skaits nedēļā. 

23.3. Visās aktivitātēs, ievērojot visus augstāk minētos punktus, izľemot 23.1. un 23.2. 

punktus,  priekšroka dodama tam pedagogam, kurš līdz šim nav atbalstīts nevienā 

aktivitātē. 

24 Atbalstu nav paredzēts piešķirt pedagogam, kas ieguvis bezdarbnieka statusu un 

saľem bezdarbnieka pabalstu vai saľemt līdzvērtīgu atbalstu (mērķstipendiju vai 

atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, vai apmācībām citas 

specialitātes vai kvalifikācijas ieguvei) citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs. 

25 Pedagogs nedrīkst vienlaicīgi saľemt vairākus 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” paredzētos 

atbalsta veidus. 

26. Projekta 3. atlases posmā ( 2010. septembra pirmā nedēļa) uz 4. un 5. kvalitātes 

pakāpi var pretendēt un saľemt atbalstu (projekta 3. aktivitāte) vispārējās un 

profesionālās , t.sk. pirmsskolas, izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 mācību gadu 

laikā  ( sākot no 2005./2006. m.g. , kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 un vairāk 

kontaktstundas nedēļā , nodrošinot iespēju atbalsta periodā ( 01.09.2010. – 

23.12.2010.) novadīt 3 mācību stundas. 

27.  Projekta 3. atlases posmā ( 2010. septembra pirmā nedēļa)  kontaktstundu skaitā 3. 

aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda ( klases stunda) , 

fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciľa nodarbība. 

28. Projekta 3. atlases posmā ( 2010. septembra pirmā nedēļa)  uz 1., 2., 3. kvalitātes 

pakāpi var pretendēt un saľemt atbalstu izglītības iestādē strādājošie pedagogi – 
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logopēdi un sociālie pedagogi ( slodzes aprēķins – atbilstība sešām un vairāk 

kontaktstundām nedēļā  - analoģisks pirmsskolas pedagoga atbilstības slodzes 

aprēķinam).  

 

Priekšsēdētāja p.i.      A.Vanags  

 

 

 

Pielikums Nr.1.  

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana  

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

 pedagoga atlases nolikumam 

 

Stipendijas/mērķstipendijas pretendentu atlases un 

vērtēšanas kārtība 

 

 

Prasība 

Vērtē-

juma 

sistēma 

Piezīmes 

Stipendijas pretendenta iesniegtie dokumenti (Saskaņā ar MK 2009. gada 1. septembra 

noteikumu Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un MK 2010. gada 21. jūnija 

noteikumiem Nr. 539 ( turpmāk – Noteikumi). 

1. aktivitāte 

CV iesniegts atbilstīgi dotajai formai un laikā  Jā/Nē  

Skolas direktora izsniegts apstiprinātais apliecinājums par 

pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu (saskaľā ar 1.pielikumu) 

Jā/Nē  

Vai stipendijas pretendents ir izmantojis NVA karjeras konsultanta 

konsultācijas (iesniegts apliecinošs dokuments)  

Jā/Nē  

Vai stipendijas pretendents ir iesniedzis izziľu/apliecinājumu par 

mācību uzsākšanas vietu, laiku, grupu 

Jā/Nē  

   

Stipendijas pretendents, kurš nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus vai kuru iesniegtais 

apliecinājums nav saskaľots, netiek iekļauts stipendijas saľemšanai atbalstāmo pedagogu 

sarakstā. Komisija var lūgt iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus. 

Stipendijas pretendents, kurš neatbilst Noteikumu 11.1.apakšpunkta prasībām, netiek iekļauts 

stipendijas saľemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā. 

2.aktivitāti 

CV iesniegts atbilstīgi dotajai formai un laikā Jā/Nē  

Skolas direktora izsniegts apstiprināts apliecinājums par 

pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu (saskaľā ar 1.pielikumu). 

Jā/Nē  

Skolas direktora izsniegts apstiprinātais apliecinājums par izglītības 

iestādes nepieciešamību pedagogam pārkvalificēties (norādīts mācību 

virziens).  

Jā/Nē  

Vai stipendijas pretendents ir iesniedzis izziľu/apliecinājumu par 

mācību uzsākšanas vietu, laiku, grupu 

Jā/Nē  

Prioritāri atbalstot pedagogu, kurš līdz šim nav bijis atbalstīts un kam ir 

lielāks kontaktstundu skaits nedēļā mācību priekšmetā, uz kuru vēlas 

pārkvalificēties). 
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Stipendijas pretendents, kurš nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus vai kuru iesniegtais 

apliecinājums nav saskaľots, netiek iekļauts stipendijas saľemšanai atbalstāmo pedagogu 

sarakstā. Komisija var lūgt iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus. 

Stipendijas pretendents, kurš neatbilst Noteikumu 11.2.apakšpunkta prasībām, netiek iekļauts 

stipendijas saľemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā. 

3.aktivitāti 

1., 2., 3.,4., 5.  kvalitātes pakāpe 

CV iesniegts atbilstīgi dotajai formai un laikā Jā/Nē  

Skolas direktora izsniegts apstiprināts apliecinājums par 

pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu (saskaľā ar 1.pielikumu). 

Jā/Nē  

Skolas izveidotās Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 

komisijas apstiprināts sastāvs  

Jā/Nē  

Iesniegts dokumentāls apliecinājums par pedagoga dalību ESF projekta 

„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 

darba grupas izstrādātā Pedagogu profesionālās karjeras attīstības 

modeļa aprobācijā no 2007.gada oktobra līdz 2008.gada aprīlim  

Jā/Nē  

Prioritāri atbalstot pedagogu, kurš līdz šim nav bijis atbalstīts un kam ir 

mazāks kontaktstundu skaits nedēļā.  

  

Mērķstipendijas pretendents, kurš nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus vai kuru 

iesniegtais apliecinājums nav saskaľots, netiek iekļauts mērķstipendijas saľemšanai atbalstāmo 

pedagogu sarakstā. Komisija var lūgt iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus. 

Mērķstipendijas pretendents, kurš neatbilst Noteikumu 11.3. apakšpunkta prasībām, netiek 

iekļauts stipendijas saľemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstā. 

4. kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzamie dokumenti un atlases 

papildnosacījumi 

 

Dokuments, kas apliecina pedagoga mentora darbību/pedagoģiskās prakses vadīšanu/lektora 

darbību/multiplikatora darbību (piem.sertifikāts, izziľa, apliecība, apliecinājums, izraksts), 

apliecinājuma derīguma termiľš – pēdējie 10 gadi (2000.g.augusts – 2010. g. augusts). 

Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija. 

10 un vairāk gadu pedagoģikā darba stāžs (secināms pēc pedagogu atlases komisijā iesniegtā 

CV). 

Ja pedagogs ir saľēmis kvalitātes pakāpi  kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem un 

ieguvis: 1. vai 2. pakāpe – 70 un vairāk punktu; 3. pakāpe – 60 un vairāk punktu 

5. kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzamie dokumenti un atlases 

papildnosacījumi 

Dokuments, kas apliecina pedagoga mentora darbību/pedagoģiskās prakses vadīšanu/lektora 

darbību/multiplikatora darbību (piem.sertifikāts, izziľa, apliecība, apliecinājums, izraksts) 

apliecinājuma derīguma termiľš – pēdējie 10 gadi (2000.g.augusts – 2010. g. augusts). 

Dokuments, kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeľa institūcijām izglītības jomā 

(ISEC, VIKNVA, VISC, PIC, KRIIC, piem. sertifikāts, izziľa, apliecība, apliecinājums, 

izraksts), apliecinājuma derīguma termiľš – pēdējie 10 gadi (2000.g.augusts – 2010. g. augusts) 

Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija. 

10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs. (secināms pēc pedagogu atlases komisijā iesniegtā 

CV). 

Ja pedagogs ir saľēmis kvalitātes pakāpi kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem un 

ieguvis 1., 2., vai 3. pakāpē 80 un vairāk punktu. 

 

 

35. § 
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Par līdzdalību Sieviešu Tiesību institūta projektā „Senioru ceļš”  

________________________________________ 

J. Subatiľš, I.Jātniece  

 

2010.gada 16.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts Sieviešu Tiesību institūta 

iesniegums, reģistrācijas Nr.40008017556 ar lūgumu kļūt par sadarbības partneri institūta 

izstrādātajā projektā „Senioru ceļš”. Projekts ir iesniegts Latvijas – Šveices NVO fonda 

finansējuma saľemšanai un atbalstīts projektu atlases pirmajā kārtā.  

Projektam ir piesaistīti 14 sadarbības partneri, tai skaitā 10 pašvaldības. Projekta 

ietvaros paredzētas daudzveidīgas apmācības un atbalsta pasākumi pensijas un pirmspensijas 

vecuma iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, tai skaitā – Jēkabpils novadā. 

Iespējas piešķirt līdzfinansējumu šim projektam var tikt izskatītas 2010. gada 

decembrī, kad būs zināms Sabiedrības Integrācijas fonda lēmums par atbalstu projektam un 

konkrētu tam piešķirto summu.  

 

 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 7.punktu un 

2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ierosinājumu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
 Piedalīties kā sadarbības partnerim Sieviešu Tiesību institūta projektā „Senioru ceļš”. 

 

Sagatavoja: Ieva Jātniece 

Izsūtīt: Sieviešu Tiesību institūtam, Pulkveža Brieža iela 7-C420, Rīga, LV – 1010, I.Jātniecei 

 
 

36.§  

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu programmas 

 „Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros” 

_______________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiľš, B.Vaivode 

 

 Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu, 
 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā programmas „Sociālās drošības tīkla pasākumu 

īstenošanas ietvaros” no autobusa iegādes cenas, kas noteikta iepirkumu regulējošos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 2 (divu) autobusu iegādei. 

2. Līdzfinansējumu nodrošināt veicot grozījumus pašvaldības pamatbudžetā.  

 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa  

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nodaļai, VRAA 
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37.§ 

Par līdzfinansējuma summas piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” īstenošanai 

__________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiľš, B.Vaivode 

 

 Lai izpildītu 23.07.2010. noslēgtā līguma nr.1.2/SW/10/4 ar Valsts reģionālās 

attīstības aģentūru nosacījumus par līdzfinansējuma summu, pamatojoties uz LR likumiem 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 

2.daļu un 2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas 

ierosinājumu, 
 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Līdzfinansējuma summu LVL 10351.55 ( desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit viens lats 

55 santīmi) nodrošināt no sekojošiem līdzekļiem 

1.1. LVL 4351.55 (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit viens lats 55 santīmi) segt no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem; 

1.2. LVL 4000.00 (četri tūkstoši lati 00 santīmi) segt no Kalna pagasta pārvaldes 

līdzekļiem; 

1.3. LVL 2000.00 (divi tūkstoši lati 00 santīmi) segt no Zasas pagasta pārvaldes 

līdzekļiem. 

 

Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Zasas pagasta pārvaldei, Kalna pagasta 

pārvaldei 

 

 

38.§ 

Par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu 

un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

__________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.522 Noteikumi par darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras izsludināto atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, 2010.gada 18.augusta 

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas un 2010.gada 

19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumiem, 
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 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Jēkabpils novada plānošanas speciālistei sadarbībā ar projektu speciālisti sagatavot un 

iesniegt projekta iesniegumu „Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai” Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātē 

„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 

2. Projekta ietvaros veikt Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādi un piesaistīt 

ekspertus Jēkabpils novada Attīstības programmas izstrādei. 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: Dz.Nartišai, G.Dimitrijevai 

 

39.§  

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

Dunavas pagasta pārvaldei vētras radīto seko novēršanai 

_____________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiľš, B.Vaivode  

 

Saľemts Dunavas pagasta pārvaldes 12.08.2010. iesniegums nr.42/1-7 par 

līdzfinansējuma 30% nodrošināšanu no sastādītās lokālās tāmes no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem vētras seku novēršanai Dunavas pamatskolas jumta renovācijai. 

Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Par 

pašvaldību budžetiem”16.panta 2.daļu un 2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada 

pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu, 
 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 30% LVL 2120.39 (divi tūkstoši viens simts divdesmit lati 39 

santīmi) no lokālās tāmes Dunavas pamatskolas jumta renovācijai vētras seku novēršanai 

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Līdzfinansējumu iekļaut pamatbudžeta grozījumos. 

 

Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Dunavas pagasta pārvaldei 

 

 

 

40.§ 

Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada 

pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmskolas mācību iestāde un Zasas pagasta pārvaldes 

administratīvā ēka” 
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_____________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiľš, S.Dimants 

 

 Pašvaldības ēku pamatfonda energoefektivitāte ir zema un nepieciešams risināt 

jautājumus par ēku enerģijas patēriľa samazināšanu.  

Saskaľā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 21. jūnija noteikumiem 

Nr. 542 Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” 

nolikumu, ir iespējams piesaistīt finansējumu pašvaldības ēku renovācijai.  

 Pamatojoties uz 2010.gada 19.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu 

komitejas ierosinājumu, 
 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ieviest Jēkabpils novada pašvaldības projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeľu pirmskolas mācību iestāde un 

Zasas pagasta pārvaldes administratīvā ēka”. 

2. Apstiprināt kopējās projekta izmaksas 259 261.60 Ls (divi simti piecdesmit deviľi 

tūkstoši divi simti sešdesmit viens lats 60 santīmi ar PVN), atbilstoši sagatavotajam 

projekta iesniegumam. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu atbilstoši projekta iesniegumam 38 889.24 Ls (trīsdesmit 

astoľi tūkstoši astoľi simti astoľdesmit deviľi lati 24 santīmi ar PVN) apmērā, kas 

sastāda 15 % no kopējām attiecināmām izmaksām. 

Sagatavoja: S.Dimants 

Izsūtīt: S.Dimantam, Zasas pagasta pārvaldei, Rubenes pagasta pārvaldei 

 

 

41.§ 

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu 

__________________________________________________________________  

I. Blumberga 

 
 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami. 

 

Sagatavoja: Lietvedības nodaļa 

Izsūtīt: Zinai Strašnovai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (kopā ar pieprasījumu 

apliecības izgatavošanai) 

 

 

42.§  

Par iepirkuma procedūru „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā 

rekonstrukcija Kalna pagastā, ID Nr.JNP/2010/31/ELFLA 

_____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Daľiļeviča 
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Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija 02.08.2010. apstiprināja iepirkuma 

procedūras ID Nr.JNP/2010/31/ELFLA dokumentāciju un izsludināja iepirkumu 8
1
.panta 

kārtībā „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija”. Līdz 

noteiktajam termiľam (2010.gada 13.augustam plkst.15.
00

) pieteicās pieci pretendenti: SIA 

„V Service” ar piedāvāto projekta realizācijas summu Ls 32869.04 , SIA „AB ceļi”ar 

piedāvāto realizācijas summu 35517.47,SIA „Capitel BK” ar piedāvāto projekta realizācijas 

summu 34021.34, SIA „Ošukalns celtniecība”ar piedāvāto projekta realizācijas summu 

37461.90 un personu grupa SIA „Pro Dev, SIA „Deco” ar piedāvāto realizācijas summu 

57883.77. Visas piedāvātas cenas ir bez PVN. Komisija nolēma pārtraukt iepirkuma 

procedūru finanšu nepietiekamības dēļ.  
Piedāvājuma cena pārsniedz projekta atbalstītās izmaksas. 
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 2.unktu un Publisko iepirkumu likuma 8
1
.pantu un 38.panta 2.daļu,  

 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Neslēgt līgumu ne ar vienu no pretendentiem un pārtraukt iepirkumu nepietiekamu 

finanšu resursu dēļ. 

2. Nosūtīt pamatojumu IUB un pretendentam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu 

procedūras pārtraukšanai. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi – Ilvija Daľiļeviča. 

3. Veikt izmaiľas projekta dokumentācijā un izsludināt atkārtotu iepirkumu šim projektam 

2011.gadā. 

 

Sagatavoja: Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt: I.Daņļevičai, Kalna pagasta pārvaldei 

 
 

43.§ 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

Zasas pagasta pārvaldei vētras radīto seko novēršanai 

___________________________________________________________ 

 J.Subatiľš, B.Vaivode 

 

Sastādīts akts par 2010.gada 17.-18.augusta vētras radītiem postījumiem Zasas 

pagastā. Lai saľemtu finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldībai jānodrošina 

līdzfinansējums 30% no sastādītās tāmes.  

 

Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

„Par pašvaldību budžetiem”16.panta 2.daļu, 

 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt līdzfinansējumu 30% LVL 4755.80 (četri tūkstoši septiľi simti piecdesmit pieci 

lati 80 santīmi) no tāmes Zasas pagastam vētras seku novēršanai no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

2. Līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītajiem rēķiniem par izpildītajiem darbiem. 

3. Līdzfinansējumu iekļaut pamatbudžeta grozījumos. 

 

 

Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Zasas pagasta pārvaldei 

 
 

44.§ 

Par sadarbības iespējām ar Averojas (Averoy) pašvaldību Norvēģijā 

__________________________________________________ 

J. Subatiľš, G. Dimitrijeva 

 

 Kopš 2010. gada maija Jēkabpils novada administrācija ir veikusi saraksti ar Averojas 

pašvaldību Norvēģijā. 

 

 Pamatojoties uz nepieciešamību attīstīt starptautisku sadarbību un to, ka no Averojas 

(Averoy) pašvaldības Norvēģijā ir saľemts apliecinājums ar sadarbības piedāvājumu,  

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atbalstīt sadarbību ar Averojas pašvaldību Norvēģijā. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt sadarbības līgumu. 

 

Sagatavoja : G.Dimitrijeva 

Izsūtīt : G.Dimitrijevai 

 

 

45.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

(„Dzintari”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 003 0035) 

__________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 24.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts A.s. „LATGALES 

FINANŠU KOMPĀNIJA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003146831, juridiskā adrese 

Rēzekne, Dārzu iela 18, LV-4600, iesniegums, kurā lūdz Jēkabpils novada pašvaldību 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dzintari”, Ābeļu pagastā 

Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0035, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar 

kopējo platību 16.9 ha. 

Iesniegumam pievienots 2010.gada 24.augusta Pirkuma līgums, no kura redzams, ka 

nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL _______________. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām 

ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 
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Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

18.punktu, 41.panta 3.punktu, 78.pantu, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu 

Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 

3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Intra Kurme, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, 

Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 2 balsis (Ināra Blumberga, Aldis 

Jasis), NEPIEDALĀS – 1 balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dzintari”, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0035, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 

ar kopējo platību 16.9 ha, saskaľā ar 2010.gada 24.augusta Pirkuma līgumu, par pirkuma 

summu LVL _______________________. 

 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: A.s. „LATGALES FINANŠU KOMPĀNIJA”, Rēzekne, Dārzu iela 18, LV-4600. 

 

 
 

46.§ 

Par audžubērnu dzīves apstākļu uzlabošanu 
_____________________________________________________________________ 

R.Rubina   

 

 2010.gada 25.augustā Jēkabpils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar audžuģimeni 

par 3 (trīs) audžubērnu ievietošanu audžuģimenē. Bērni ir vienas ģimenes locekļi. 

 2010.gada 25.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā ir saľemts audžuģimenes (Andris 

Skrinda, dzīv. „Kusiľi”, Kalupes pagasts, Daugavpils novads) iesniegums (reģ.Nr.2-23-950) 

ar lūgumu rast iespēju iegādāties divstāvu guļamo gultu bērniem, kas ļaus uzlabot 

audžubērnu dzīves apstākļus, jo palielinoties audžubērnu skaitam, samazinās dzīvojamās 

telpas izmantojamā platība. 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

2010.gada 26.augusta Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ierosinājumu, 

  

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt audžubērnu dzīves apstākļu uzlabošanu, sniedzot audžuvecākiem pabalstu 

divstāvīgās gultas iegādei no Sociālā dienesta līdzekļiem, kas paredzēti audžuģimenēm. 

2. Sociālā dienesta vadītājai, vienoties ar audžuģimeni par konkrētas pabalsta summas 

izlietojumu divstāvīgās gultas iegādei. 

 

Sagatavoja: R.Rubina 
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Izsūtīt : R.Rubinai 

  

47. § 
Par A.Vanaga komandējumu 

___________________________________________ 

J.Subatiľš 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Jēkabpils novada pašvaldības Darba un sociālo garantiju nolikumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns 

Meľķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; 

ATTURAS –nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Komandēt Jēkabpils novada domes deputātu Aivaru Vanagu piedalīties projekta 

„A community approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism” (Kopienas 

pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu) starptautiskajā sanāksmē, kura notiks 

Palensijas pilsētā – Spānijā laikā no 2010.gada 7.septembra līdz 2010.gada 11.septembrim. 

 2. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputāti Indru Kurmi parakstīt šo lēmumu. 

 

Sagatavoja: Lietvedības nodaļa 

Izsūtīt: Finanšu un ekonomikas nod. 

 

48.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu 

(„Pērlītes”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 008 0015) 

__________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2010.gada 18.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saľemts V.Brakovskas pilnvarotās 

personas A.Čamāna iesniegums atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu- zemi „Pārlītes” 

sakarā ar to, ka V.Brakovskai piederošās ēkas atrodas uz pašvaldības zemes.  

2010.gada 25.augustā iesniegumam pievienota zemesgrāmatas apliecības kopija par 

V.Brakovskai piederošām ēkām/būvēm.  

31.10.2002. Latvijas Republikas „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 

4.panta 4.punkta 3. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks.  

Likuma 44.panta 4.punkts nosaka, ka pašvaldībai piederošu zemesgabalu, uz kura 

atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.  

Likuma 8.panta 2.punkts nosaka, ka atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā 

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. 

 Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 8.panta 2 

punktu, LR „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.punkta 3. 

apakšpunktu un 44.panta 4.punktu, 

 

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

Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme, Inga Martinova, Edvīns Meľķis, Ilgvars Prodišķis, 

Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS –nav, 
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NEPIEDALĀS – 2 balsis (Anita Lemaka, Aldis Jasis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Izveidot pašvaldības nekustamo īpašumu  novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

1.1. Dzidra Nartiša; 

1.2. Jānis Bebris; 

1.3. Rasma Mazulāne; 

1.4. Anita Lemaka; 

1.5. Aldis Jasis. 

 

 2. Uzdot komisijai veikt pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes 0.6095 ha platībā 

„Pērlītes”, Rubeľi, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5682 008 0015, Rubenes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0047 6412 novērtēšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu. 

 3. Komisijai uz nākošo domes sēdi iesniegt nekustamā īpašuma – zemes 0.6095 ha 

platībā „Pērlītes”, Rubeľi, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5682 008 0015, 

nosacīto cenu apstiprināšanai. 

 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt: V.Brakovskas pilnvarotai personai A.Čamānam, „ Īpašumu apsaimn.un pak.nodaļai 

 

 

 
Nākamās komiteju sēdes notiks 2010.gada 16.septembrī. 

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 23.septembrī. 

 

Sēde slēgta plkst.13:30 

 

Sēdi vadīja .08.2010.   Aivars Vanags 

 

Protokolēja 

 

Austra Boluža 

 
 


