JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2011.gada 18.augustā

Nr.11

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils
Sēde sasaukta plkst.11.00
Sēdi atklāj plkst. 11:05
Sēde slēgta plkst. 12:10
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietniece Aija Raginska
Protokolē – Austra Boluža
Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita
Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags.
Nepiedalās - Domes deputāti: Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edvīns Meņķis, Inga Martinova, Māris Urbāns –
attaisnotu iemeslu dēļ.
Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiņš, administrācijas darbinieki: I.Tumanova, E.Ūbele,
R.Mazulāne, Dz.Nartiša, pagasta pārvalžu vadītāji un vietnieki: R.Jaudzems, M.Cankale, A.Tropiks,
I.Rubeniņš, J.Krūmiņš, A.Rimša, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa.
Sēdes vadītāja – Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Raginska ierosina papildināt
domes sēdes dienas kārtību ar sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants):
Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Ozolkalns”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 003 0031)
1
2
Par atļauju gatavot dokumentāciju pašvaldības ceļu nodošanai apsaimniekošanā LVM
3
Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu telpu piešķiršanu lietošanā priekšvēlēšanu aģitācijai pirms
Saeimas vēlēšanām
4
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Briedīši”, Dignājas pagasts, kadastra
Nr.56520060111)
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:
Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Ozolkalns”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 003 0031)
Par atļauju gatavot dokumentāciju pašvaldības ceļu nodošanai apsaimniekošanā LVM
Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu telpu piešķiršanu lietošanā priekšvēlēšanu aģitācijai pirms Saeimas
vēlēšanām
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Briedīši”, Dignājas pagasts, kadastra
Nr.56520060111)
Darba kārtība:
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums.
1.

Par Grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”
1

2.
3.
4.

5.

6.
7.
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9.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16, 9.§)
Par papildus pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas
sadalījumu
Par Jēkabpils novada pašvaldības skolu ēdnīcu pusdienu cenas noteikšanu
Par dokumentu sagatavošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
projektam
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā”
Par Jēkabpils novada domes noteikumu „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” apstiprināšanu
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā („Radžu iela 1A”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 56480010206)
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Par nepamatoti aprēķinātā nodokļa dzēšanu Jēkabpils novada pašvaldībai un valstij
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „MAR – LAT”, īpašumam „Priedaine” Ābeļu
pagastā
Par nepamatoti aprēķinātā NĪ nodokļa dzēšanu SIA „Kalna Babrāni”, īpašumam Radžu iela 1A
(ēkām), Ābeļu pagastā
Par NĪ nodokļa parāda dzēšanu
Garāžu kooperatīvam, īpašumam „Garāžu kooperat.”,
kad.Nr.56480010204 Ābeļu pagastā
Par meža cirsmas 9 nogabalu īpašumā „Doblejas” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Jaunmurri”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 003
0159)
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25. Par pilnvarojumu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 0030159 Ābeļu pagastā, Jēkabpils
novadā reģistrācijai zemesgrāmatā
26. Par adreses piešķiršanu (Jumīši, Rubene,Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)
27. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Augstaiši”, Rubenes pagasts, kadastra
Nr.56820090032)
28. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Kalnajāņi”, Kalna pagasts, kadastra
Nr.56660050080)
29. Par līdzekļu piešķiršanu Zasas vidusskolas ķīmijas kabineta remontam no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem
30. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā”
(nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021) priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
31. Par zemes ierīcības projekta „Bazulāres”, Rubenes pagasts, zemes vienībai ar kadastra
Nr.56820030009 apstiprināšanu
32. Par Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra darbību
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Ozolkalns”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 003 0031)
34. Par atļauju gatavot dokumentāciju pašvaldības ceļu nodošanai apsaimniekošanā LVM
35. Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu telpu piešķiršanu lietošanā priekšvēlēšanu aģitācijai pirms
Saeimas vēlēšanām
36. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Briedīši”, Dignājas pagasts, kadastra
Nr.56520060111)

1. §
Par Grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”
(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16, 9.§)
__________________________________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.13.punktu, 41. panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kas stājas
spēkā ar 01.08.2011. un ņemot vērā 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) nolikuma 46.punktu izteikt sekojoši :
„Amatpersonas (darbinieki), izņemot fiziskā darba veicējus, var saņemt piemaksu par personīgo darba
ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā un darba kvalitāti ne vairāk kā 20 procentu apmērā no
noteiktās mēnešalgas.” (Atlīdzības likuma 14.p.12.daļa spēkā ar 01.08.2011.)
2. §
Par papildus pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas
finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas sadalījumu
__________________________________________________________
A.Raginska
3

Saņemta VAS Latvijas valsts ceļi vēstule Nr.13/2111 no 27.07.2011. par papildus pašvaldību autoceļu
un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas Ls 19 679,00 piešķiršanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
ņemot vērā 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.Papildus pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirto mērķdotāciju sadalīt:
Pārvalde
ceļu garums ielu
Kopā ielu un piešķirtā
km
garums km ceļu garums dotācija
km
Ābeļu pagasta pārvalde
Dignājas pagasta pārvalde
Dunavas pagasta pārvalde
Kalna pagasta pārvalde
Leimaņu pagasta pārvalde
Rubenes pagasta pārvalde
Zasas pagasta pārvalde
Kopā

70,45
26,96
111,15
66,59
51,35
79,06
68,65
474,21

4,51
1,705
0,21
4,207
3,54
14,172

74,96
26,96
112,855
66,59
51,56
83,267
72,19
488,382

3020
1088
4547
2683
2077
3355
2909
19679

2. Līdzekļu saņemšanu un izlietojumu iekļaut budžeta grozījumos.
3. Līdzekļus izmantot 2011.gadā.
3. §
Par Jēkabpils novada pašvaldības skolu ēdnīcu pusdienu cenas noteikšanu
__________________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu un ņemot vērā 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju
sēdēs ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt skolu ēdnīcu pusdienu cenu ar 2011.gada 1.septembri:
Nr.p.k. skolas nosaukums

1.
2.
3.
4.

Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Bērzgala pamatskola
Rubenes pamatskola

nosacītā pusdienu
cena dienā
skolniekam Ls
0,40
0,40
0,40
0,40

nosacītā pusdienu
cena skolas
darbiniekam Ls
0,60
0,60
0,60
0,60
4

5.

Zasas vidusskola

0,50

0,70

2. Pagasta pārvaldēm atļaut pārvaldes budžeta ietvaros apmaksāt starpību starp apstiprināto pusdienu
izmaksu nosacīto cenu un pusdienu izmaksu faktiskajiem izdevumiem.
3. Atcelt novada pagastu pārvalžu un novada domes pieņemtos lēmumus par skolu ēdnīcu pusdienu
cenu.
4.§
Par dokumentu sagatavošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projektam
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā”
______________________________________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta
1.daļas 27.punktu un ņemot vērā 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs ierosinājumu,
2011.gada 24. maija LR Ministru kabineta noteikumus Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” nosaka atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Zasas pagasta pārvaldei sagatavot projekta pieteikumu un tehniskos dokumentus Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas organizētā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” projektam „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu
apgaismošanā”.
2. Projekta pieteikuma un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu finansēt no ceļu un ielu fonda
centralizētajiem līdzekļiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu.
4. Projektu iekļaut ceļu un ielu fonda 3 gadu programmā.
5.§
Par Jēkabpils novada domes noteikumu „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” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs ierosinājumu, ņemot
vērā LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu un
2009.gada 22. decembra LR Ministru Kabineta Noteikumu Nr. 1616. 11. punktu,
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atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils novada domes 26.08.2010. lēmumu (protokols nr.10. 33 §) „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Jēkabpils novada vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2010./2011.mācību gadam”.

PIELIKUMS
APSTIPRINĀTI
Ar Jēkabpils novada domes 18.08.2011.
sēdes lēmumu (prot.Nr.11. 5.§ )
Jēkabpils novada domes noteikumi „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”
Izdoti saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada
22. decembra noteikumu Nr. 1616. 11.punktu
1

2

3

4

Kārtība nosaka, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Jēkabpils novada( turpmāk – Pašvaldība)
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 ( turpmāk – mērķdotācija).
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)
Mērķdotāciju izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma 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.
Lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju atsevišķās novada izglītības iestādēs, novada
pašvaldība ir tiesīga pārdalīt novadam piešķirto mērķdotāciju sekojoši:
4.1 nodrošinot izglītības programmu mācību plāna realizāciju, samaksu par klases audzināšanu, rakstu
darbu labošanu, individuālo darbu ar izglītojamajiem, gatavošanos mācību stundām, piemaksu par
darbu ar integrētajiem izglītojamajiem (atbilstoši 28.07.2009. LR Ministru kabineta Noteikumiem
Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”), nodrošinot pagarinātas dienas grupas darbu,
4.2 ja skolēnu skaits ir 50 vai mazāks par 50, pielietot koriģējošu koeficientu līdz 1,3 mērķdotācijas
noteikšanai attiecīgajai izglītības iestādei izglītības programmas realizēšanai pašvaldībai iedalītā
6

5
6

7

8

9
10

11
12
13
14

finansējuma ietvaros.
Ja nodrošināts 4. punktā minētais, pašvaldība izskata iespēju paaugstināt pedagogu minimālās algas
likmi.
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.
Pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā
klasē(grupā) minimālais skolēnu skaits ir 8, maksimālais 25. Ja skolēnu skaits ir mazāks par 8
skolēniem, veido apvienotās klases. Nedrīkst apvienot vairāk kā divas klases. Pirmsskolas grupās
maksimālais bērnu skaits ir 16.
Izglītības iestāžu vadītāji, sadalot iestādei iedalīto mērķdotāciju, vadās pēc 2009. gada 28. jūlija LR
Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ievērojot, ka,
pirmkārt, nodrošina licencēto izglītības programmu mācību plāna realizāciju.
Izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs,
speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 15 procentu no
saņemtās mērķdotācijas. Katra izglītības iestāde patstāvīgi lemj par 15 procentu izlietojumu no tai
iedalītās mērķdotācijas atbilstoši Noteikumiem.
Pašvaldība no saņemtās mērķdotācijas apmaksā apvienoto novadu mācību priekšmetu metodisko
apvienību vadītāju darbu 30,- Ls mēnesī par katru metodisko apvienību.
Pašvaldība var veidot rezerves fondu līdz 2% apmērā no mērķdotācijas, lai, ja nepieciešams,
nodrošinātu pedagogu pārtarifikāciju vai veiktu citas izmaiņas pedagogu darba samaksā mācību gada
laikā( pedagogu maiņa, aizvietošana, mājas apmācība u.c. neparedzēti gadījumi) . Rezerves fonda
līdzekļus sadala ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un efektīvu
izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību.
Izglītības iestādes tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un saskaņo Izglītības un
kultūras pārvaldes vadītāja.
Izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju apstiprina izpilddirektors un saskaņo Izglītības un kultūras
pārvaldes vadītāja.
Kārtība piemērojama attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros. Kārtība stājas spēkā
2011.gada 1.septembrī. Kārtība var tikt mainīta mainoties situācijai (izmaiņas finansējumā vai
normatīvajos aktos, u.c.).

6.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
___________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

7.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
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8.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
9.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
10.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

11.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
12.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
13.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
8

14.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

15.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

16.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
17.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
18.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
_____________________________________________________________________
A.Raginska
Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.
19.§
Par nepamatoti aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu
___________________________________________________________________________
A.Raginska, A.Liepiņa
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Pārbaudot Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstus, tika
konstatēts, ka vairākiem īpašumiem ir nepamatoti (kļūdaini) aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk –
NĪN).
Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 1.punktā ir noteikts, ka ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās
iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kā arī citām personām iznomāto vai valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš tiek
izmantots medicīnas vai sociālo aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un nekustamo īpašumu, kas radīts, īstenojot
privātās un publiskās partnerības projektu, un tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai; turklāt
šī paša panta 11.punktā teikts, ka ar NĪN neapliek arī valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas
nav nodots lietošanā vai iznomāts.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piektās daļas noteikumiem nekustamā
īpašuma nodokli par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet ,
ja tāda nav – nomnieks.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2., 4.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 2.punktu, 20.panta 3.punktu, 23.panta pirmo daļu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 1.punktu, 2.panta 5.daļu:
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Dzēst nepamatoti aprēķināto NĪN par kopējo summu Ls 341.22 un aprēķināto nokavējuma naudu,
Jēkabpils novada pašvaldībai un valstij:
Pagasts

Nr.p.k. Konta
Nr.

Adrese

Aprēķins
LVL

Dunavas

1.

5007

Mellenes

2.
3.

5003
5001

Lazdāni
Āboltiņi

4.
5.
6.
7.

9373
4991
4985
4988

Lejiņas
Lejiņas
Ošlapas
Vanagi

2008 – 64.09
2009 – 4.56
2009 – 0.64
2008 – 70.17
2009 – 4.08
2010 – 1.19
2010 – 4.28
2009 – 1.31
2008 – 0.26
2009 – 2.24
2010 – 5.00
2008 – 2.64
2009 – 12.12
2010 – 11.78
2009 – 2.76

8.

Kalna

Ābeļu

5048

Vītiņi

Kopā
68.65
0.64
74.25
1.19
4.28
1.31

ēkas

7.50

26.54

9.

5050

Rasas

10.

13412

11.
12.
13.

10062
10063
10064

Kalna
Grieķeri
Vēsmas
Vaivari
Salnas

2010 – 3.80
2010 – 6.23
2010 – 7.49

3.8
6.23
7.49

14.

2703

D/s Veselība 2010 - 0.02

0.02

2010 – 0.89

Piezīmes

2.76
0.89

ēkas
ēkas
ēkas
ēkas
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KOPĀ:

15.

2701

16.

2704

17.
18.

2500
2700

19.

2695

20.

2696

21.
22.

2473
3592

23.
24.
25.

2121
1347
551

26.

65

Nr.131
D/s Veselība
Nr.125
D/s Veselība
Nr.132
Jaunmurri
D/s Veselība
Nr.93
D/s Veselība
Nr.25
D/s Veselība
Nr.38
Jaunmurri
D/s Veselība
Nr.82
Ošugravas
Dūņas
D/s Veselība
Nr.146
Vītoli

2010 – 0.07
2010 – 0.11
2010 – 0.16
2010 – 0.17
2010 – 0.13
2010 – 0.59

0.07
0.11
0.16
0.17
0.13
0.59

2010 – 1.38
2010 – 1.76

1.38

2010 – 1.74
2008 – 2.63
2007 – 1.30
2008 – 1.76
2009 – 55.05
1010 – 68.82

1.74
2.63

1.76
ēkas

3.06
123.87
341.22

20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „MAR–LAT”,
īpašumam „Priedaine” Ābeļu pagastā
___________________________________________________________
A.Raginska
Izskatot Ābeļu pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu, tika konstatēts, ka Ražošanas
komercfirmai SIA „MAR-LAT”, reģistrācijas Nr. 40003016484, ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis
(turpmāk – NĪN) par nekustamo īpašumu „Priedaine”, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.56480020017, ar 2004.gadu.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka:
SIA „MAR-LAT” NĪN parāds Jēkabpils novada pašvaldībai uz 11.08.2011 sastāda Ls 404.01, t.sk.
pamatparāds Ls 215.18, nokavējuma nauda Ls 188.83 .
No Lursoft datu bāzes tika iegūta informācija par to, ka Ražošanas komercfirma SIA „MAR-LAT”, ir
likvidēta 08.07.2010 .
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1.punktu un 25.panta trešo daļu,
pašvaldības budžetā ieskaitāmo NĪN, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgā
pašvaldība šādos gadījumos: nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā – ja ar
tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz
no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai
iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2., 4.punktu, likuma „Par nodokļiem un
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nodevām” 18.panta pirmās daļas 2.punktu, 20.panta 3.punktu, 23.panta pirmo daļu, 25.panta pirmās daļas
1.punktu, 25.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst Ražošanas komercfirmai SIA „MAR-LAT”, reģistrācijas Nr. 40003016484, aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Priedaine”, Ābeļu pagastā, kadastra
Nr.56480020017, Ls 215.18 un aprēķināto nokavējuma naudu.
2. Izslēgt dzēsto parādu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites no budžeta iestādes
bilances, iekļaujot pārējos izdevumos.

21.§
Par nepamatoti aprēķinātā NĪ nodokļa dzēšanu SIA „Kalna Babrāni”,
īpašumam Radžu iela 1A (ēkām), Ābeļu pagastā
___________________________________________________________________
A.Raginska
Pārbaudot ēku piederību īpašumā Radžu iela 1A, kadastra Nr.56480010206 Ābeļu pagastā
un
iepazīstoties ar lietas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, tika konstatēts, ka ēkas nekad uzņēmumam SIA
„Kalna Babrāni” nav piederējušas:
Likums „Par nekustamā īpašuma” 2.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas
vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu
personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums. Turklāt šī paša
panta 2 daļa paskaidro, par nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā vai kurai piederošais īpašums (ēkas un
inženierbūves) līdz Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes dienestā.
No 15.12.2008. ēku un būvju īpašnieks ir uzņēmums SIA „Brodu nami”, reģ.Nr.40003958096
(īpašumtiesības reģistrētas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.144);
Līdz 15.12.2008 ēku un būvju īpašnieks bija P.L., kuram īpašumtiesības izbeidzās pamatojoties uz
2008.gada 15.oktobra Zemgales apgabaltiesas lēmuma lietā Nr.C06053308, 2008.gada 15.decembra LR
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas lēmumu lietā Nr. PAC-2096.
Izvērtējot iepriekš minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs ierosinājumu
un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta.2.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2.panta 1.,2.daļu , LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 1.daļu:
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst SIA „Kalna Babrāni”, reģ.Nr.45404001909 nepamatoti aprēķināto NĪN par ēkām un būvēm,
īpašumam „Radžu iela 1A”, kadastra Nr.56480010206 par 2008 un 2009 gadu: pamatparādu LVL 1065.86 un
nokavējuma naudu 547.97(uz 11.08.2011), dzēšanas datumā nokavējuma nauda var mainīties.
2. Nedrošos (šaubīgos) debitoru parādus iekļaut Ābeļu pagasta pārvaldes pārējos izdevumos.

22.§
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Par NĪ nodokļa parāda dzēšanu Garāžu kooperatīvam, īpašumam
„Garāžu kooperat.”, kad.Nr.56480010204 Ābeļu pagastā

___________________________________________________________
A.Raginska
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds īpašumam „Garāžu kooperat.”, kadastra Nr.56480010204
bijušajam zemes lietotājam Garāžu kooperatīvs (nav reģistrācijas Nr.), adrese: Brīvības iela 2A, Jēkabpilī,
Jēkabpils raj. sastāda LVL 247.47 t.sk. pamatparāds LVL 130.09, nokavējuma nauda LVL 117.38.
Pārbaudot lietas tiesiskus un faktiskus apstākļus, tika konstatēts, ka :
1. Ar 04.05.1999. Ābeļu pagasta TDP 20.sasaukuma 14.sesijas lēmumu zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz zemes gabalu „Garāžu kooperat.” ar kadastra Nr.56480010204-0.57 ha platībā, tika piešķirtas
„Garāžu kooperatīvam”, adrese Brīvības iela 2A, Jēkabpilī, Jēkabpils raj.;
2. 25.06.2008. ar Ābeļu pagasta padomes lēmumu Nr.11, zemes lietotāja „Garāžu kooperatīvs” , zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Garāžu kooperat.”, kadastra Nr.56480010204 - 0.57 ha platībā,
tika izbeigtas ;
3. No 02.09.2010.zemes gabals „Garāžu kooperat.”, kadastra Nr.56480010204 ar VZD Zemgales
reģionālās nodaļas aktu Nr.15-22/Z2-286 iekļauts valsts rezerves zemes fondā;
4. Bijušajam zemes lietotājam „Garāžu kooperatīvs” NĪN parāds Jēkabpils novada pašvaldībai sastāda
LVL 247.47 t.sk. pamatparāds LVL 130.09, nokavējuma nauda LVL 117.38.
5. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 11.punkts nosaka, ka ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas nav nodots lietošanā vai
iznomāts, turklāt šī paša likuma 2.panta 5.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai
pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja tāda nav,-nomnieks.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu nekustamā īpašuma nodokli maksā
Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas
šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums.
Ņemot vērā to, ka „Garāžu kooperatīvs” nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā kā juridiska persona, nav
iespējams piedzīt aprēķināto NĪN un izveidojošos parādu.
Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu nodaļa izvērtējot iepriekš minēto, 11.08.2011. apvienoto
komiteju ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta.2.punktu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 11.punktu , 2.panta 1.daļu, LR likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 23.panta 1.daļu:
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst bijušajam lietotājam „Garāžu kooperatīvs” aprēķināto NĪN parādu par nekustamo īpašumu
„Garāžu kooperat.”, kadastra Nr.56480010204 no 2000-2008 gadam, LVL 130.09 un aprēķināto nokavējuma
naudu.
2. Nedrošos (šaubīgos) debitoru parādus iekļaut Ābeļu pagasta pārvaldes pārējos izdevumos.

23.§
Par meža cirsmas 9 (deviņu) nogabalu īpašumā „Doblejas”
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē
(„Doblejas” kadastra Nr. 5698-006-0125, Zasas pagasts)
__________________________________________________________
A.Raginska, R.Mazulāne
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Jēkabpils novada dome saņēma Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāja 12.07.2011.
iesniegumu Nr.1-9/71 un 04.08.2011. iesniegumu Nr.1-9/101, ar lūgumu pārdot izsolē meža cirsmas 9 (deviņus)
nogabalus zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr. 5698-006-0125, īpašumā „Doblejas”, Jēkabpils novada
Zasas pagastā, sakarā ar to, ka sniegs un ledus, kā arī vētras ir nodarījušas lielus postījumus pašvaldības
nekustamajā īpašumā „Doblejas”. Apliecinājums koku ciršanai Nr. 841861.
Pārdodamās cirsmas nogabali ir:
1) kvartāls Nr.1, nogabals 02, 03, 013 izcērtamā platība 5.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 917.37 m3;
2) kvartāls Nr.1, nogabals 026, 027, izcērtamā platība 2.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids sanvienl., mežaudzes krāja 313.15 m3;
3) kvartāls Nr.1, nogabals 018, izcērtamā platība 5.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte., mežaudzes krāja 830.53 m3;
4) kvartāls Nr.1, nogabals 016, izcērtamā platība 0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 208.48 m3;
5) kvartāls Nr.1, nogabals 015, izcērtamā platība 2.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 494.31 m3;
6) kvartāls Nr.1, nogabals 01, izcērtamā platība 0.50 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san. cirte,
mežaudzes krāja 24.61 m3.
Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka meža cirsmas 9 nogabalu pārdošanas
rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju
nodrošināšanai un sakārtot pašvaldības meža īpašumu „Doblejas”.
Ņemot vērā minētos apsvērumus, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
ierosinājumu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.
punktu, 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta ceturto
daļu, 9. panta trešo daļu, 10. pantu, 11. panta otro daļu, 13. pantu, 15. pantu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās meža cirsmas 9
(deviņiem) nogabaliem īpašumā „Doblejas”, Jēkabpils novada Zasas pagastā, zemes vienībā ar apzīmējumu
kadastrā Nr. 5698-006-0125:
1) kvartāls Nr.1, nogabals 02, 03, 013 izcērtamā platība 5.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 917.37 m3;
2) kvartāls Nr.1, nogabals 026, 027, izcērtamā platība 2.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids sanvienl., mežaudzes krāja 313.15 m3;
3) kvartāls Nr.1, nogabals 018, izcērtamā platība 5.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte., mežaudzes krāja 830.53 m3;
4) kvartāls Nr.1, nogabals 016, izcērtamā platība 0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 208.48 m3;
5) kvartāls Nr.1, nogabals 015, izcērtamā platība 2.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 494.31 m3;
6) kvartāls Nr.1, nogabals 01, izcērtamā platība 0.50 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san. cirte,
mežaudzes krāja 24.61 m3.
2. Noteikt meža cirsmas 9 (deviņu) nogabalu sākumcenu (nosacītā cena) LVL 27270.00;
3. Apstiprināt meža cirsmas 9 (deviņu) nogabalu īpašumā „Doblejas”, Jēkabpils novada Zasas pagastā,
izsoles noteikumus (pielikums Nr.1).
4. Meža cirsmas 9 (deviņu) nogabalu īpašumā „Doblejas”, Jēkabpils novada Zasas pagastā, izsoli veikt
Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.
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5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa.

PIELIKUMS Nr.1
Jēkabpils novada domes 18 .08.2011.
sēdes lēmumam (protokols 11.23§)
Jēkabpils novada pašvaldības meža cirsmas
9 (deviņu) nogabalu īpašumā „Doblejas”
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās meža cirsmas
9 (deviņu) nogabalu īpašumā „Doblejas” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole.
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. meža cirsmas 9 (deviņi) nogabali tiek pārdoti vienā izsoles paketē kā viens pārdodamais objekts.
Apliecinājums koku ciršanai Nr. 841861.
2.2. Pārdodamais objekts sastāv no meža cirsmas 9 (deviņiem) nogabaliem, turpmāk tekstā - Objekts:
1) kvartāls Nr.1, nogabals 02, 03, 013 izcērtamā platība 5.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 917.37 m3;
2) kvartāls Nr.1, nogabals 026, 027, izcērtamā platība 2.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids sanvienl., mežaudzes krāja 313.15 m3;
3) kvartāls Nr.1, nogabals 018, izcērtamā platība 5.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte., mežaudzes krāja 830.53 m3;
4) kvartāls Nr.1, nogabals 016, izcērtamā platība 0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 208.48 m3;
5) kvartāls Nr.1, nogabals 015, izcērtamā platība 2.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids kailcirte, mežaudzes krāja 494.31 m3;
6) kvartāls Nr.1, nogabals 01, izcērtamā platība 0.50 ha, cirtes veids – san.cirte, cirtes izpildes veids - san. cirte,
mežaudzes krāja 24.61 m3.
2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.
3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. Objekta izsoles sākumcena LVL 27270.00. (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit lati un 00
santīmi). 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 2727.00 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi
lati).
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:
Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses: Rīgas ielā
150a, Jēkabpils, līdz 2011. gada 21.septembrim (piedāvājuma pēdēja saņemšanas diena Jēkabpils novada
pašvaldībā plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar atzīmi „Meža cirsmas 9 (deviņu) nogabalu īpašumā „Doblejas” Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole notiks 2011. gada 21.septembrī, plkst. 10.15,
Jēkabpils novada pašvaldības apspriežu telpā 10, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.
7. Lai piedalītos Objekta izsolē jāiesniedz:
7.1. pieteikums ar izsoles dalībnieka piedāvāto cenu par izsoles Objektu (meža cirsmas 9 (deviņiem)
nogabaliem kopā);
7.2. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu:
7.3. Juridiskām personām, arī personālsabiedrībām, pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:
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7.3.1. attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
7.3.2. 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.
9009116789, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Jēkabpils filiāle, konta Nr. LV81 LHZB 5200 1706
1600 3, kods - LHZBLV22, līdz 2011. gada 20.septembrim.
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 paziņo 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 aplokšņu 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 paziņo par izsoles pabeigšanu. Par to tiek sastādīts protokols.
15. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu,
izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot 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 saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
19. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.
Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, VA/S
„Latvijas Hipotēku un zemes banka”, konta Nr. LV81LHZB5200170616003, kods LHZBLV22. Ja Objekta
nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
20. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada dome apstiprina izsoles rezultātus un slēdz cirsmas
9 nogabalu izstrādes līgumu.
21. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku.
22. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā 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.
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 Jēkabpils novada pašvaldība.
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24§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Jaunmurri”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 003 0159)

__________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Jēkabpils novada dome 10.08.2011. saņēma J.V., pilnvarotās personas D.L., kas rīkojas uz
ģenerālpilnvaras, ko izdevusi 2011.gada 20.jūlijā zvērināta notāre Inita Kalniņa, Bruņinieku ielā 8a-3, Rīgā,
pamata, iesniegumu ar lūgumu atdalīt atsavināmo zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648 003 0159,
0.1000 ha platībā, no zemes īpašuma „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, atstājot atdalāmajai zemes
vienībai nosaukumu „Jaunmurri” un piešķirot atlikušajam zemes īpašumam ar apzīmējumu kadastrā Nr.5648
005 0143 nosaukumu „Vecmurri”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā.
Pašvaldībai piekrītošā zeme „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā ar apzīmējumu kadastrā Nr.
5648 003 0159 sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra Nr. 5648 003 0159 - 0,1000 ha, Nr.5648 005 0143 –
0,0440 ha.
Atsavināmā zemes vienība „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā ar apzīmējumu kadastrā
Nr.5648 003 0159 ierakstāma zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda un nododama
atsavināšanai pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
Ņemot vērā augstāk minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
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.§), saskaņā 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 maiņas kārtība”
16.1.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošās zemes „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā ar
apzīmējumu kadastrā 5648 003 0159 zemes vienību ar kadastra Nr.5648 003 0159 – 0,1000 ha platībā. Pēc
zemes robežu instrumentālās uzmērīšanas zemes gabala platība var tikt precizēta.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra Nr.5648 003 0159 atstāt nosaukumu „Jaunmurri” Ābeļu pagastā
Jēkabpils novadā un noteikt zemes lietošanas mērķi – 1000 - neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme.
3. Palikušajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā nr. 5648 005 0143 - 0,044 ha platībā, piešķirt
nosaukumu – „Vecmurri”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads.
4. Nekustamajam īpašumam „Vecmurri”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā ar apzīmējumu kadastrā nr. 5648
005 0143 - 0,044 ha platībā, noteikt 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.

25.§
Par pilnvarojumu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5648 0030159,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā reģistrācijai zemesgrāmatā
_____________________________________________________________
A.Raginska, R.Mazulāne
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Jēkabpils novada dome 08.08.2011. saņēma J.V., pilnvarotās personas D.L., kas rīkojas uz
ģenerālpilnvaras, ko izdevusi 2011.gada 20.jūlijā zvērināta notāre Inita Kalniņa, Bruņinieku ielā 8a-3, Rīgā,
pamata iesniegumu ar lūgumu pilnvarot viņu reģistrēt zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu kadastrā
5648 003 0159, 0,100 ha platībā un izpirkt zemes vienību „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā uz J.V.
ārda no pašvaldības, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus tika
konstatēts:
1. D.L., tiesības rīkoties J.V., vārdā, apliecina zvērinātas notāres Initas Kalniņas ģenerālpilnvara, kas
iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.4207, izdota 2011.gada 20.jūlijā.
2. Ar 24.02.2009. Ābeļu pagasta padomes lēmumu, J.V., izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā
piešķirto zemi „Jaunmurri” ar kadastra Nr.56480030159, kas sastāv no 2 (četrām) zemes vienībām ar kadastra
Nr. 5648 003 0159 - 0,1000 ha, Nr.5648 005 0143 – 0,0440 ha.
3. J.V. pilnvarotā persona D.L. iesniegumā lūdz pilnvarot viņu reģistrēt zemesgrāmatā uz Jēkabpils
novada pašvaldības vārda zemes vienību „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar apzīmējumu
kadastrā 5648 003 0159, 0,100 ha platībā un pēc tam to izpirkt.
4. Starp Ābeļu pagasta pārvaldi un J.V., 27.08.2009. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums
Nr.11/A, par zemes vienības „Jaunmurri” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā iznomāšanu.
5. Zemes vienība „Jaunmurri” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, ar kadastra Nr. 5648 003 0159 - 0,1000
ha, nav reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Ņemot vērā augstāk minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
ierosinājumu un saskaņā ar LR 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
4. daļas 8.punktu un 30.05.2006. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts
un pašvaldību manta”,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt savstarpēju vienošanos ar zemes vienības „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ar
apzīmējumu kadastrā Nr.5648 0030159, nomnieka J.V. pilnvaroto personu D.L., par atsavināšanai
nododamās zemes vienības „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ar kadastra Nr.5648 003 0159 –
0,1000 ha platībā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.
2. Pamatojoties uz 2011.gada 20.jūlija zvērinātas notāres Initas Kalniņas izdoto ģenerālpilnvaru, kas
iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.4207, PILNVAROT D.L., veikt visas darbības, kas
nepieciešamas, lai ierakstītu zemesgrāmatā īpašumu „Jaunmurri”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā, ar
apzīmējumu kadastrā Nr.5648 003 0159 - 0,1000 ha kopplatībā, uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda,
apmaksājot izdevumus, kas saistīti ar īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā. Veicot zemes kadastrālo
uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
3. Lēmumu par Ābeļu pagasta Jēkabpils novada zemes vienības ar kadastra Nr.5648 003 0159 nodošanu
atsavināšanai pieņemt pēc nekustamā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā.
4. Uzdot Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt kontroli par lēmuma izpildi.

26.§
Par adreses piešķiršanu
(„Jumīši”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)
________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
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2011.gada 9.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Rubenes pagasta iedzīvotāja A.T. iesniegums
ar lūgumu piešķirt adresi „Jumīši” garāža-noliktava jaunbūvei, kas atrodas uz Jēkabpils novada pašvaldībai
piederošā zemes gabala ar kadastra Nr.56820080381(ierakstīts Jēkabpils Zemesgrāmatas nodaļa 14.05.2002.,
žurnāls Nr.300000247650).
Pārbaudot lietas tiesiskus un faktiskus apstākļus, tika konstatēts, ka:
A.T. 31.08.2005. ir noslēgts zemes nomas līgums( reģ.Nr.461) par pašvaldības īpašumā esošā zemes
gabala „Graustiņi”, kadastra Nr.56820080381 iznomāšanu 0.48 ha platībā ar tiesībām būvēt (līgums spēkā līdz
22.09.2017).
Ņemot vērā augstāk minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienotās komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi „Jumīši”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, garāžai-noliktavai,
kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.56820080381.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
27.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Augstaiši”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820090032)
________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša

2011.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts I.V. iesniegums ar lūgumu atdalīt no
īpašuma „Augstaiši”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820090032 trīs zemes gabalus ar
kadastra Nr.56820090079-1 ha platībā, Nr.56820090033 - 11,5 ha platībā, Nr.56820090056 – 3.2 ha platībā un
piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu „Kalmes”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 26.03.2004. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Rubenes
pagasta nekustamo īpašumu „Augstaiši” I.V. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.349.
Nekustamais īpašums „Augstaiši” ar kopplatību 35.5 ha sastāv no četriem zemes gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56820090032– 19.8 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56820090079– 1 ha platībā;
3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56820090033– 11.5 ha platībā;
4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56820090056 – 3.2 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Augstaiši” kadastra Nr.56820090032, atdalot no
īpašuma 3 zemes gabalu ar kadastra Nr.56820090079 – 1 ha platībā, Nr.56820090033-11.5 ha platībā,
Nr.56820090056-3.2 ha platībā un piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu „Kalmes”.
Ņemot vērā augstāk minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
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.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
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14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Augstaiši”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56820090032 vienu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56820090032 -19,8 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Augstaiši”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.
3. Noteikt atdalītajam īpašumam „Augstaiši” 19.8 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Paliekošajam īpašumam ar trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem Nr.56820090079-1ha platībā,
Nr.56820090033-11.5 ha platībā, Nr.56820090056-3.2 ha platībā piešķirt nosaukumu „Kalmes”, Rubenes
pagasts, Jēkabpils novads.
5. Noteikt īpašumam „Kalmes” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
28.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Kalnajāņi”, Kalna pagasts, kadastra Nr. 56660050080)
________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša

2011.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts M.Š., pilnvarotās personas M.B. iesniegums
ar lūgumu atdalīt no īpašuma „Kalnajāņi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56660050080 vienu
zemes gabalu ar kadastra Nr.56660040064 - 35.06 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu
„Kalnajāņi”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 03.08.2011 lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Kalna
pagasta nekustamo īpašumu „Kalnajāņi” M.Š. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Kalna pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000493908.
Nekustamais īpašums „Kalnajāņi” ar kopplatību 46.18 ha sastāv no četriem zemes gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56660050080 – 4.74 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56660040064– 35.06 ha platībā;
3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56660050081– 4.13 ha platībā;
4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56660050082 – 2.25 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalnajāņi” kadastra Nr.56660050080, atdalot no
īpašuma vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56660040064 – 35.06 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes
gabalam nosaukumu „Jāņakalni”.
Ņemot vērā augstāk minēto, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
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.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1
punktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Kalnajāņi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56660050080 vienu
zemes gabalu ar kadastra Nr.56660040064 - 35.06 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jāņakalni”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads.
3. Noteikt īpašumam „Jāņakalni” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Kalnajāņi” 11.2 ha platībā 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.

29.§
Par līdzekļu piešķiršanu Zasas vidusskolas
ķīmijas kabineta remontam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
____________________________________________________________
A.Raginska
Pamatojoties uz Jēkabpils novada Zasas vidusskolas iesniegumu no 10.08.2011.par līdzekļu piešķiršanu
ķīmijas un dabas zinības kabineta remontam, ņemot vērā 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto
komiteju sēdēs ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktu, 21.panta
27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus Ls 3000,00 (trīs tūkstoši lati) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zasas
vidusskolas ķīmijas kabineta remontam.

30.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā”
(nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021) priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
________________________________________________________________________________

A.Raginska
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, LR likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantu un Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldei ir atbalstīts projekta
pieteikums
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Dunavas
pagasta
Dunavas
ciemā”
(nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs
ierosinājumu,
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atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3. darbības programmas 2007.-

2013.gadam pasākuma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „ Kvalitatīvas vides dzīvei un
ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros projektam
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Dunavas
pagasta
Dunavas
ciemā”
(nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021) priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai par summu Ls 45969
(Četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi lati) Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto
procentu likmi.
2. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2012.gada 01.oktobri.
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem.
Lēmumu sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa
Lēmumu izsniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Dunavas pagasta pārvaldei
31.§
Par zemes ierīcības projekta „Bazulāres”,
Rubenes pagasts, zemes vienībai ar kadastra Nr.56820030009 apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
A.Raginska, A.Vanags, Dz.Nartiša

2011.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „GEO Mērniecība”,
reģ.Nr.45403028111,juridiskā adrese Jaunā iela 79C, Jēkabpils, LV – 5201, iesniegums ar lūgumu apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma „Bazulāres”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820030009 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56820030009 sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu paliekošajiem zemes
gabaliem:
1. paliekošajiem zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta Nr.1-13.6 ha, Nr.2 –16.9 ha, nosaukums
Mežbazulāres.
2. atdalāmajam zemes gabalam pēc zemes ierīcības projekta Nr.3 - 41.6 ha, atstāt adresi „Bazulāres”,
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2011.gada 30.jūnija Jēkabpils novada domes lēmumu
(protokols Nr.9,17.§) „Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.56820030009 „Gundegas”, nekustamajā
īpašumā „Bazulāres”.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par
Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes
lēmumu (protokols Nr. 6,18.§).
Pamatojoties uz 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs ierosinājumu, Zemes
ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un LR Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bazulāres”, Rubenes pagasts (kadastra nr.
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56820030009) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56820030009 sadalīšanai, saskaņā ar SIA „GEO
Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Piešķirt nosaukumu „Mežbazulāres”, Rubenes pagasts, paliekošajam zemes gabalam 13.6 ha platībā
(Nr.1 zemes ierīcības projektā), paliekošajam zemes gabalam 16.9 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā).
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mežbazulāres” Rubenes pagasts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu –0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Piešķirt atdalāmajam zemes gabalam 41.6 ha platībā(Nr.3 zemes ierīcības projektā) adresi
„Bazulāres”, Rubenes pagasts , Jēkabpils novads.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Bazulāres”, Rubenes 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.

32.§
Par Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra darbību
________________________________________________________________________________

A.Raginska, R.Jaudzems
Saņemts Ābeļu pagasta pārvaldes iesniegums no 09.08.2011. Nr.APP/3-12/11/179 par Bērnu un rotaļu
attīstības centra apmeklējumu maksas noteikšanu Ls 0,30 dienā par bērnu un Nolikuma apstiprināšanu..
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu, 21. panta
8.punktu, 14.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas
1.punktu, 11.08.2011. Jēkabpils novada domes apvienoto komiteju sēdēs ierosinājumu,

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu Ls 0,30 dienā par Ābeļu pagasta Bērnu un rotaļu attīstības centra apmeklējumu.
2. Apstiprināt „Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centra nolikums” (pielikumā).

PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 18.08.2011.
sēdes lēmumam (prot.Nr.11. 32.§ )

Jēkabpils novada Ābeļu pagasta
Bērnu rotaļu un attīstības centra NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu,
73. panta pirmās daļas 1. punktu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka Ābeļu pagasta bērnu rotaļu un attīstības centra (turpmāk tekstā - CENTRS)
funkcijas, uzdevumus, kompetenci, struktūru un darba organizāciju.
1.2. Bērnu rotaļu un attīstības centrs ir Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes struktūrvienība.
23

1.3. CENTRU vada un par tās darbību atbild CENTRA vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba
Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs. Pagasta pārvaldes Vadītājs apstiprina CENTRA vadītāja
amata aprakstu un apstiprina CENTRA Iekšējās kārtības noteikumus.
1.4. CENTRS sniedz pakalpojumus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem,
kuru bērni neapmeklē izglītības iestādes.
1.5. CENTRS savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, Jēkabpils novada
domes lēmumus, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumus un CENTRA Iekšējās kārtības
noteikumus.
1.6. CENTRA darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem
saskaņā ar ieņēmumu - izdevumu tāmi.
1.7. CENTRS ir tiesīgs piesaistīt papildus finansējumu, realizējot projektus, kā arī saņemot ziedojumus,
dāvinājumus no ﬁziskām un juridiskām personām.
1.8. Lēmumu par CENTRA reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Jēkabpils novada dome LR
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2.CENTRA uzdevumi
2.1. Nodrošināt bērnu kvalitatīvas uzraudzības iespēju to attīstību veicinošos un drošos apstākļos.
2.2. Veidot bērnā apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās,
spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot Vispārcilvēciskās Vērtības.
2.3. Attīstīt bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo
vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
2.4. Izglītot bērnu vecākus.
3. CENTRA darba procesa organizācija
3.1. CENTRS sniedz bērnu pieskatīšanas pakalpojumus, nodrošinot bērniem drošu, attīstošu un radošu vidi.
3.2. CENTRĀ uzņem pirmsskolas vecuma bērnus no 2 līdz 4 gadu vecumam, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi, un sākumskolas izglītības iestādes bērnus no 5 līdz 8 gadu vecumam ārpus mācību stundām.
3.3. CENTRS atvērts no pirmdienas līdz piektdienai, CENTRA darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz plkst. l5.30.
3.4. CENTRA pakalpojuma maksu nosaka ar Jēkabpils novada domes lēmumu. 3.5. CENTRS nenodrošina
bērnu ēdināšanu un gulēšanu. Bērna ēdināšanu nodrošina bērna vecāki.
3.6. CENTRĀ vienlaicīgi var uzturēties ne vairāk kā 8 (astoņi) bērni.
3.7. CENTRA darbinieks uzņemas pilnu atbildību par bērniem, kamēr Viņi atrodas CENTRĀ viņa
uzraudzībā.
4. Tiesības un pienākumi
4.1. CENTRAM ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu šādos gadījumos:
4.1.1. laikā, kad CENTRĀ jau uzturas 8 bērni.
4.1.2. Bērna rīcība, uzvedība vai veselības stāvoklis apdraud citu bērnu drošību.
4.2. CENTRAM ir pienākums sniegt pakalpojumu, ievērojot bērna tiesību aizsardzības regulējošos
normatīvos aktus.
5. Noslēguma jautājums
5.1. Nolikums stājas spēkā 2011. gada 1.septembrī.
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33.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
„Ozolkalns”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 003 0031)
_____________________________________________________________________________

A.Vanags, Dz.Nartiša
2011.gada 10.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts G.O., iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ozolkalns”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienības ar
kadastra Nr.56480030031 sadalīšanai.
Iesniegumam pievienots:
1. Zemesgrāmatas nodalījuma noraksta kopija,
2. Zemes robežu plāna kopija, no kuras redzama plānotā zemes gabala, kadastra Nr. 5648 003 0031
sadalīšana.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību
zemesgabala sadalīšanai.
Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka:
1) īpašums „Ozolkalns” nav apgrūtināts ar kredītsaistībām;
2) saskaņā 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”, nekustamā īpašuma
„Ozolkalns” ar kadastra Nr.56480030031 Jēkabpils novada Ābeļu pagastā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu Nr.56480030031 atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija.
3. Saskaņā 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 „Pūcītes”, ar kadastra Nr.56480010108, Jēkabpils novada Ābeļu pagastā atrodas plānotajā (atļautajā)
teritorijā – sabiedrisko objektu apbūves teritorija.
4. Ābeļu pagasta Teritorijas plānojuma III daļas 2.sējuma „Atsevišķie teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 4.1.4.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu dzīvojamās apbūves teritorijās ciemos var
izstrādāt, ja abu jauno atdalīto zemes vienību un/vai īpašumu tālāka sadale nav iespējama (piemēram, platība ne
lielāka kā 1199m² vai 1499m² atbilstoši plānoto (atļauto) izmantošanu minimālajiem zemes vienības lielumiem
1200 m² vai 1500 m²),
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pieņemot lēmumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils
novada 2009.gada 17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6,18§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie
noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt G.O. zemes ierīcības projektu īpašuma „Ozolkalns” ar kadastra Nr.56480030031
Jēkabpils novada Ābeļu pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.56480030031, adrese Ozolu iela 20,
Brodi, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā).
3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
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PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 18.08.2011.
sēdes lēmumam (protokols Nr.11,33.§)
Nosacījumi
zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes gabala Ozolu iela 20, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils
novads, kadastra Nr.56480030031 sadalīšanai, īpašums „Ozolkalns”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads
1.

2.
3.
4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.

Prasības izstrādātājam:
Zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projektu) izstrādā persona, kas ir sertificēta zemes
ierīcības darbu veikšanai.
Projekta izstrādes mērķis:
Zemes gabala sadale.
Projekta sastāvs atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” III daļai
Projekta grafiskā daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai
*.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:2000 uz
zemes robežu plāna pamatnes
Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši Ābeļu
pagasta teritorijas plānojumam.
Apgrūtinājumi atbilstoši Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam, Aizsargjoslu likumam.
Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai.
Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība.
Projektu saskaņo ar Ābeļu pagasta pārvaldi.
Projektu apstiprina Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu
sagatavo trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru
nodod projekta ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē.
34.§
Par atļauju gatavot dokumentāciju
pašvaldības ceļu nodošanai apsaimniekošanā LVM
_____________________________________________________________________________

A.Vanags
Izvērtējot pašvaldības ceļu ekspluatāciju un racionālu apsaimniekošanu, konstatēts, ka sekojošus
pašvaldības ceļus pamatā izmanto valsts mežu apsaimniekošanā :
1.
2.
3.
4.
5.

Zīlenes, ceļa Nr.5-19,ar kadastra Nr.56980040057 – 1,2 ha platībā;
Lapas – Ošāni, ceļa Nr.6-18 ar kadastra Nr.56740070024 – 1,8 ha platībā;
Dzintari – Pagasta robeža – Naudnieki, ceļa Nr.3-23, ar kadastra Nr.56540080141 – 0,5 ha platībā;
Vilciņi – Luksti, ceļa Nr.4-36, ar kadastra Nr.56820040250 – 1,8 ha platībā;
Silavnieki – Kaļvāres, ceļa Nr.2-10, ar kadastra Nr.56520040097 – 1,8 ha platībā.
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Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 42.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Īpašumu pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai gatavot dokumentāciju sekojošu
pašvaldības ceļu nodošanai apsaimniekošanā LVM:
1.1. Zīlenes, ceļa Nr.5-19, ar kadastra Nr.56980040057 – 1,2 ha platībā;
1.2. Lapas – Ošāni, ceļa Nr.6-18 ar kadastra Nr.56740070024 – 1,8 ha platībā;
1.3. Dzintari – Pagasta robeža – Naudnieki, ceļa Nr.3-23, ar kadastra Nr.56540080141 – 0,5 ha platībā;
1.4. Vilciņi – Luksti, ceļa Nr.4-36, ar kadastra Nr.56820040250 – 1,8 ha platībā;
1.5. Silavnieki – Kaļvāres, ceļa Nr.2-10, ar kadastra Nr.56520040097 – 1,8 ha platībā.
35. §
Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu telpu piešķiršanu lietošanā priekšvēlēšanu aģitācijai pirms
Saeimas vēlēšanām
______________________________________________________________
J.Subatiņš
Likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”
19.pants paredz, ka pašvaldības un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti
kapitāla daļu (akciju) pieder pašvaldībai, piešķir politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām
vai atsevišķiem deputātu kandidātiem telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas
nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.
Likuma 20.pants paredz, ka iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu jādot ar vienlīdzīgiem
noteikumiem visām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu
kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.
Pamatojoties uz likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta
vēlēšanām” 19., 20. pantu:
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atļaut politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu
kandidātiem lietot Jēkabpils novada pašvaldības telpas bez maksas priekšvēlēšanu aģitācijai pirms Saeimas
vēlēšanām, telpu lietošanas laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar pašvaldības iestādes vadītāju.
36.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(„Briedīši”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.56520060111)
___________________________________________________________________
A.Vanags, Dz.Nartiša
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2011.gada 17.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts A.B., iesniegums ar lūgumu atdalīt no
īpašuma „Briedīši”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56520060111 vienu zemes gabalu ar
kadastra Nr.56520010012 - 22,0 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Mazvimbari”.
Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 07.03.2011. lēmumu īpašuma tiesības uz Jēkabpils novada Dignājas
pagasta nekustamo īpašumu „Briedīši” A.B. ir nostiprinātas Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.172.
Nekustamais īpašums „Briedīši” ar kopplatību 51,1 ha sastāv no sešiem zemes gabaliem:
1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56520010012– 22,0 ha platībā;
2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56520060111– 11,6 ha platībā;
3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56520060112– 5,3 ha platībā;
4. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56520060113– 4,0 ha platībā;
5. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56520060114– 6,1 ha platībā;
6. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56520060115– 2,1 ha platībā.
Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Briedīši” kadastra Nr.56520060111, atdalot no
īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56520010012 – 22,0 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam
nosaukumu „Mazvimbari”.
Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada
domes lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis,
Intra Kurme, Anita Lemaka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no īpašuma „Briedīši”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56520060111
vienu zemes gabalu ar kadastra Nr.56520010012 platībā 22,0 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56520010012 piešķirt nosaukumu „Mazvimbari”.
3. Noteikt īpašumam „Mazvimbari” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Briedīši” 29,1 ha platībā 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.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2011.gada 15.septembrī
Nākamā domes sēde notiks 2011.gada 22.septembrī
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