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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2012.gada 16.februārī                  Nr.3 

                                            

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

Sēdi atklāj plkst.11:05 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

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

Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags. 

 

Sēdē nepiedalās  domes deputāte - Aija Raginska – attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, juriskonsulte Inese Tumanova, 

informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina, galvenā 

grāmatvede  Biruta Vaivode, teritoriālās plānošanas  speciāliste Dzidra Nartiša, vecākā zemes lietu speciāliste 

Ingrīda Feldmane, Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems,  Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs 

Jānis Raubiška, Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis, Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta 

Cankale, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs Antons Tropiks, Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš, 

laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa.  

 

Sēdes vadītājs – Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis ierosina papildināt domes sēdes 

dienas kārtību ar sekojošiem jautājumiem (pamats LR likuma „Par pašvaldībām” 31. pants): 

 

Par atļaujas izsniegšanu  (IK „KRISTAL PLUS”, reģistrācijas Nr.42402011799) 

Par sadarbības līgumu 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:  

 

Par atļaujas izsniegšanu  (IK „KRISTAL PLUS”, reģistrācijas Nr.42402011799) 

Par sadarbības līgumu 

 

Darba kārtība: 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Nr.p.k. Lēmu- 

ma 

Nr. 

 

Nosaukums 

1.  70 Par nedzīvojamo telpu nomu  

2.  71 Par īres tiesību piešķiršanu   

3.  72 Par zemes nomas  līguma laušanu   

4.  73 Par zemes nomas  līguma laušanu   

5.  74 Par zemes nomas  līguma laušanu   

6.  75 Par zemes nomas  līguma laušanu  

7.  76 Par zemes nogabalu nomu zemes vienībā „Ozolaine”  ar apzīmējumu kadastrā 5648-003-0181,  

Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 

8.  77 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem  
9.  78 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu („Pierobeža”, Ābeļu pagasts) 
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10.  79 Par adrešu likvidāciju Ābeļu pagastā un Dignājas pagastā 

11.  80 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Dunavas pagastā 
12.  81 Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam” 

apstiprināšanu 

13.  82 Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam” 

apstiprināšanu 

14.  83 Par Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem  „Pasaule, kas tevi gaida!” 2012 

nolikuma apstiprināšanu 

15.  84 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta nolikumā 

16.  85 Par Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu 

17.  86 Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam” aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu 

18.  87 Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

19.  88 Par administratīvā akta apstrīdēšanu 

20.  89 Par atļaujas izsniegšanu  (IK „KRISTAL PLUS”) 
21.  90 Par sadarbības līgumu 

 

  

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja novada domes deputātus par lielo darba ieguldījumu 

pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apkopošanu, saskaņošanu ar novada attīstības 

programmu un sarakstu iesniegšanu ministrijā. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja par 26.01.2012.  domes sēdē pieņemto lēmumu 

izpildi un citiem veiktajiem darbiem (projekti, finanšu līdzekļu atguve projektos – attiecināmās izmaksas) u.c. Par 

pārrunām Bērzgala pamatskolā. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

 

Lēmums Nr.70 

 

Par nedzīvojamo telpu nomu 

(Ivara Eiduka ģimenes ārsta prakse, „Rubene”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 

____________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Ņemot vērā 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, minētos apsvērumus un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 

08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas 4.2.punktu 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Ivara Eiduka ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai, prakses sertifikāta Nr.A-62710, izdots 

16.10.2008., juridiskā adrese „Rubene”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, nekustamajā īpašumā „Rubene”, 

Rubenes pagastā Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā 5682-008-0365, nedzīvojamās telpas 115,5 kv.m. 

platībā, ēkā ar apzīmējumu kadastrā 56828-008-0359-001, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Ēku un izbūvju 

tehniskās pases Nr.427  telpu raksturojumu: Pielikums Nr.1. 
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2. Noteikt nomas maksu par šī līguma 1.punktā iznomātajām telpām LVL 10.00 (desmit lati un 00 

santīmi) bez PVN gadā. 

3. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem Rubenes pagasta pārvalde piestāda ģimenes ārstam Ivaram 

Eidukam saskaņā ar Jēkabpils novada domes apstiprinātajiem tarifiem un noslēgtajiem līgumiem ar pakalpojumu 

sniedzējiem, atbilstoši telpu iznomātajai platībai un izmantošanas laikam. 

4. Pilnvarot Rubenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar ģimenes 

ārstu Ivaru Eiduku, prakses sertifikāta Nr.A-62710, izdots 16.10.2008., juridiskā adrese „Rubene”, Rubenes 

pagasts, Jēkabpils novads.   

5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas 

līgumu, līgums netiek noslēgts. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un 

pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 

 

 

Lēmums Nr.71 

Par īres tiesību piešķiršanu  

___________________________________________________  

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.72 

Par zemes nomas  līguma laušanu  

_______________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

   

 

Lēmums Nr.73 

Par zemes nomas  līguma laušanu   

_______________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

Lēmums Nr.74 

Par zemes nomas  līguma laušanu   

_______________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.75 

Par zemes nomas  līguma laušanu 

 _______________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.76 

Par zemes nogabalu nomu zemes vienībā „Ozolaine”  

ar apzīmējumu kadastrā 5648-003-0181, 
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 Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 

 ___________________________________________________  

 A.Vanags, I.Feldmane 

 

Par jautājumu izteicās deputāte Anita Lemaka. 

 

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

noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt P.S., dzīvesvietas deklarētā adrese Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads zemes nogabalu ar 

aptuveno platību 3.2 ha un 7.3 ha zemes gabalā „Ozolaine” ar apzīmējumu kadastrā Nr. Jēkabpils novada 

pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā līdz 2022.gada 21.martam, zemes 

nogabala lietošanas mērķis - lauksaimniecība. Pielikums Nr.1   

2. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu, sagatavot un 

noslēgt zemes nomas līgumu. 

 

 

 

Lēmums Nr.77 

Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 

______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un 

tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, pamatojoties uz LR 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu un 11.punktu, 28.04.1995. „Zvejniecības likuma” 5.panta 4.punktu, 

30.11.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību”, Administratīvā procesa likuma 

55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut S.C., dzīv. Jēkabpilī, LV-5201, zvejot Daugavā, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā 

pašpatēriņa zvejai, ievērojot 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības,. 

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot 

gada zvejas tiesību nomu LVL 10,00 (desmit lati), ieskaitot to Jēkabpils novada pašvaldības, 

reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr.LV11LHZB5200170616002. 

3. Noteikt, ka S.C. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un saņemta 

zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 

pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu organizēt Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma 
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apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 

 

 

 
Lēmums Nr.78 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

(„Pierobeža”, Ābeļu pagasts) 

___________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

9.panta 1. punktu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu un 

saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas 

plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 6,18. 

§),  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

 1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. Ābeļu  pagasts Jēkabpils novads 0.59 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

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

 

 

Lēmums Nr.79 

Par adrešu likvidāciju Ābeļu pagastā un Dignājas pagastā 

_______________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

30.punktu,   

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt no Valsts adrešu reģistra sekojošas adreses: 

 

N.p.k. Adrese Kadastra Nr. 

1.  „Ozoliņi 1”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212 56480030187 

2.  „Matildaskrasti”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-

5212 

56480080085 

3.  „Rūcāni”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, 

LV-5215 

56520050239 

 

 

 

Lēmums Nr.80 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Dunavas pagastā 

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

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.81 

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par Jēkabpils novada  

pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam” apstiprināšanu 

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, J.Subatiņš 

 

Par jautājumu izteicās deputāte Ināra Blumberga. 

 

Pamatojoties uz 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, LR likumiem „Par budžetu un finanšu 

vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis 

Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris 

Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 

pamatbudžetu 2012.gadam” sekojošā redakcijā: 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos Ls 2701885, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos Ls 3036567, saskaņā ar pielikumu 

Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 334682 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.gadam saskaņā ar 

pielikumu Nr.4 

 

 

 

Lēmums Nr.82 

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par Jēkabpils novada  

pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam” apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, J.Subatiņš 

 

Pamatojoties uz 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, LR likumiem „Par budžetu un finanšu 

vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.5  „Par Jēkabpils novada pašvaldības 

speciālo budžetu 2021.gadam” sekojošā redakcijā: 

1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam ieņēmumos Ls 98150, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 

2.  Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu  2012.gadam izdevumos Ls 147136, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 48986 saskaņā ar pielikumu 
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Nr.3  

4. Apstiprināt novada pašvaldības  ziedojumus un dāvinājumus izdevumu daļā Ls 1328, izdevumu 

pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 1328 saskaņā ar pielikumu nr.4 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam saskaņā 

ar pielikumu Nr.5 

 

 

 

Lēmums Nr.83 

Par Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem 

 „Pasaule, kas tevi gaida!” 2012 nolikuma apstiprināšanu 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis, I. Jātniece 

 

Pamatojoties uz   09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, apstiprināto Jēkabpils novada jaunatnes 

politikas attīstības stratēģiju 2012.- 2014.gadam, ir izstrādāts Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem 

„Pasaule, kas tevi gaida!” 2012 nolikums.  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem „Pasaule, kas Tevi gaida!” – 2012 

nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 16.02.2012. 

Sēdes lēmumam Nr.83 (protokols Nr.3) 

 

 

Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem  

„Pasaule, kas Tevi gaida!” – 2012 

NOLIKUMS 

 

Konkursa mērķis – aktivizēt Jēkabpils novada jauniešus, mudinot apgūt zināšanas ārpus skolu programmām un 

attīstīt analītisko domāšanu. Sabiedrībai kopumā – apzināties jaunatni kā perspektīvāko sabiedrības grupu, kuras 

zināšanas, attieksmes un uzskati veidos mūsu nākotni.  

 

Konkursa organizatori:   Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un banku 

sektora pārstāvjiem.  

 

Konkursa dalībnieki – jaunieši vecumā no 16 – 22 gadiem, kuri: 

- ir deklarējušies  Jēkabpils novadā; 

- kuru vecāki ir deklarējušies Jēkabpils novadā; 

- mācās Jēkabpils novada izglītības iestādēs..  

 

Konkursa tēmas: 

Ģeogrāfija 

Ekonomika  

Politika. 

 

Dalībnieku reģistrācija. Dalībnieku reģistrācija tiek izsludināta 2012. gada februāra mēneša novada 

informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”, novada mājaslapā, reģiona masu mēdijos, kā arī izplatīta ar izglītības, 

kultūras iestāžu un nevalstisko organizāciju starpniecību. Reģistrācija tiek veikta, piesakot savu kandidatūru 

elektroniskā formā uz e – pastu: ieva. jātniece@gmail.com līdz 2012. gada 10.martam.   

 

mailto:jātniece@gmail.com
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Konkursa norises gaita: 

 

Konkursa norisi organizē  informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, pieaicinot konkursa 

kopējo vadības grupu šādā sastāvā: Jānis Subatiņš,  Gunta Dimitrijeva, Elga Ūbele, Dzidra Nartiša, Inta Tomāne, 

Gints Audzītis, Aļona Semeiko.  

 

Vadības grupu katrai konkursa kārtai ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā apstiprina izpilddirektors.  

 

Konkursa norises laiks: 

  

Tēma Norises datums Norises vieta 

Ģeogrāfija 17.marts plkst. 11 00 Ābeļu pagasta pārvalde 

Ekonomika 21.aprīlis plkst. 11 00  Rubeņu Kultūras nams 

Politika 12.maijs plkst. 11 00 Leimaņu Tautas nams 

 

 

 

Darba grupas norises gaita: 

 

1. Ievada daļa – žūrija iepazīstina ar sevi, viens žūrijas dalībnieks( prognozējoši – grupas vadītājs) ir 

sagatavojis lekciju/prezentāciju/ videomateriālu par konkrēto tēmu. Norises laiks – 30 minūtes.  

2. Pirmajā grupā – dalībnieki iepazīstina ar sevi; katram – 5 minūtes; Norises laiks – apmēram 30 minūtes.  

3. Klātienes jautājumu izdale dalībniekiem. Atbildēm – 20 minūtes. Dalībnieki atbild, žūrijai, vadības 

grupai, līdzjutējiem – kafijas pauze.  

4. Atbilžu izvērtēšana – 30 minūtes. Dalībniekiem – kafijas pauze, notiek kāda videomateriāla 

demonstrēšana.  

5. Klātienes uzdevumu rezultātu paziņošana. Diskusija par konkrēto tēmu, diskusiju jautājumu uzdošana. 30 

– 40 minūtes.  

6. Noslēgums; diskusiju rezultātu paziņošana. 10 – 15 minūtes.  

 

Vidējais katras darba grupas norises laiks – 3  - 3,5 stundas.  

 

 

 

Uzdevumi, vērtēšanas sistēma. 

 

Uzdevuma veids Uzdevuma apraksts Punktu skaits, ko 

piešķir par 

uzdevumu 

Izvērtēšanas 

kārtība 

Izvērtēšanas 

laiks/ rezultātu 

paziņošana 

1. Klātienes 

uzdevumi.  

Trīs īsi jautājumi, 

kas ir iepriekš 

sagatavoti.  Šie 

uzdevumi 

dalībniekiem tiek 

izsniegti rakstveidā, 

rakstveidā arī 

jāatbild grupas 

norises laikā. 

Uzdevumu izpildei 

atvēlētais laiks – 20 

minūtes.  

Par katru 

uzdevumu var 

iegūt 5 punktus. 

Kopā par 

klātienes 

uzdevumiem – 

maksimums 15 

punktus. 

Šos uzdevumus 

izvērtē vadības 

grupa/ žūrija 30 

minūšu laikā pēc 

to saņemšanas.  

Rezultātus 

paziņo 

dalībniekiem 

darba grupas 

norises laikā.  

2. Mājasdarbi Divi jautājumi par 

konkrēto tēmu 

(ģeogrāfija, 

ekonomika, 

politika). Jautājumi 

ir samērā plaši, 

dalībniekam 

Par katru 

uzdevumu 

iespējams iegūt 

10 punktus. 

Kopā par abiem 

uzdevumiem – 

20 punktus.  

Uzdevumi tiek 

izsniegti darba 

grupas 

noslēgumā. 

Atbilžu 

iesūtīšanas 

datums – 10 

Rezultātus 

izvērtē un 

rezultātus paziņo 

līdz nākamās 

grupas norises 

dienai. Pēdējās 

darba grupas 
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jāsagatavo 

eseja/apraksts , kā 

arī – jāatspoguļo 

savs viedoklis.  

dienas pēc darba 

grupas 

noslēguma 

datuma.  

uzdevumus – līdz 

30. maijam.  

3. Diskusiju 

jautājumi 

Papildus punktus 

var iegūt par aktīvu 

piedalīšanos 

diskusijās – vadības 

grupas/žūrijas 

locekļiem ir tiesības 

uzdot 

„ekspresjautājumus”  

Par operatīvu 

atbildi var iegūt 

1 punktu; punkts 

tiek piešķirts 

dalībniekam, 

kurš atbild 

pirmais. 

Punktus piešķir 

žūrija darba 

grupas norises 

laikā.  

Šo punktu skaits 

katrā darba grupā 

var būt atšķirīgs.  

Grupas 

noslēgumā tiek 

paziņots, cik 

papildus punktus 

saņēmis katrs 

dalībnieks.  

 

Kopējais maksimālais punktu skaits, ko var iegūt dalībnieks – uzvarētājs:  

Vienā grupā – 35 punktus, + maksimums 3 diskusiju punktus 

Visās trīs grupās kopā – 105 punktus 

Papildus – līdz 9 diskusiju punkti; tātad – pats lielākais punktu skaits ir 114.  

 

 

Konkursa noslēgums,  uzvarētāju apbalvošana. 

 

Konkursa noslēgums notiek svinīgā pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja pēc kopējo konkursa rezultātu 

apkopošanas.   

 

 

Balvu fonds – balvu uzvarētājam – ārvalstu ceļojumu - nodrošina „Mārtiņa fonds” sadarbībā ar tūrisma firmu 

„Go Adventure”;  otro balvu – datoru vai dāvanu karti – nodrošina A/S „Valsts Hipotēku un zemes banka”;  trešā 

balva ir  no novada pašvaldības – dāvanu karte veikalā vai kvalitatīvs velosipēds.  Novada pašvaldība paredz 

līdzekļus arī veicināšanas balvām.  

Speciālās balvas piešķir arī A/S „Swedbank”, ar šādām balvām konkursā var piedalīties arī uzņēmēji un 

nevalstiskās organizācijas.  

 

Konkursa publicitāte tiek nodrošināta: Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā, Jēkabpils novada 

pašvaldības mājaslapā, Vidusdaugavas televīzijā, Radio1 ziņu raidījumā, LPS žurnālā „Logs”, laikrakstos „Brīvā 

Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”. Materiāli tiks iesniegti arī republikas masu medijiem.  

 

 

 

Lēmums Nr.84 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta nolikumā  
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina, I.Tumanova  

 

Ņemot vērā LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta 

norādījumus un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro daļu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 

  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta nolikumā (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 

2009.gada 20.augusta lēmumu, prot. Nr. 5, 44.§) šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: 
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„Jēkabpils novada Sociālā dienesta nolikums”; 

 

1.2. izteikt nolikuma 1.1.punktu šādā redakcijā: 

„1.1. Jēkabpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Jēkabpils 

novada iedzīvotājiem.” 

 

1.3. Papildināt nolikumu ar 1.9.punktu šādā redakcijā: 

„1.9. Nodokļu maksātāju reģistrā Sociālais dienests ir reģistrēts kā Jēkabpils novada pašvaldības - 

nodokļa maksātāja struktūrvienība ar kodu 90009270358.” 

 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai informēt LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības departamentu par pieņemtajiem grozījumiem. 

 

 

Lēmums Nr.85 

Par Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes 

vadītāja iecelšanu 

________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņs 

 

Par jautājumu izteicās deputāte Ināra Blumberga. 

 

Sakarā ar Intras Kurmes iecelšanu Rubenes pagasta pārvaldes vadītājas amatā aicināt Artūru Akmeni, 

nākamo kandidātu no saraksta, deputātu pienākumu pildīšanai Jēkabpils novadā. 

 

Izvirzītā kandidatūra uz Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu – Intra Kurme. 

Pamatojoties uz  LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 69.
2
 pantu, 

09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita 

Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Gints Audzītis, Ināra Blumberga), NEPIEDALĀS – 1 balss (Intra 

Kurme), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iecelt Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā Intru Kurmi ar 2012.gada 17.februāri. 

2. Atļaut Intrai Kurmei amatu savienošanas kārtībā pildīt lauku attīstības speciālistes pienākumus 

Jēkabpils novadā līdz darba attiecību izbeigšanai amatā - lauku attīstības speciālists, bet ne ilgāk par 

2012.gada 31.martu. 
 

 

Lēmums Nr.86 

Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam” aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Izskatot sagatavoto „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam” aktualizētā Investīciju 

plāna projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteikto 

metodisko dokumentu „Metodiskie ieteikumi attīstības  programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un 

„Jēkabpils novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam” noteikto Investīciju plāna aktualizācijas grafiku, 

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 3.punktu 

un 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu (pielikumā). 

2. Lēmumu „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu” nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam. 

3. Informāciju par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu ievietot Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un interneta 

mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 

 

 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jēkabpils novada domes 

2012.gada 16.februāra sēdes 

lēmumu Nr.86  (protokols Nr.3) 

 

Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam 

Investīciju plāns 2012.g. – 2014.g. 

 

IEVADS 

 

Jēkabpils novada investīciju plāns ir Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam 

sastāvdaļa. Investīciju plānā iekļauti pašvaldības investīciju projekti un projektu idejas, kas realizējamas, lai 

sasniegtu Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam stratēģiskajā daļā  izvirzītos mērķus un 

uzdevumus. 

 

Investīciju plānu aktualizē katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto 

budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu. 

 

INVESTĪCIJU PLĀNA STRUKTŪRA 

 

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 

 projekta nosaukums; 

 projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu 

savstarpējā papildinātība; 

 projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti; 

 plānotie projekta rezultāti; 

 informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem. 

Jēkabpils novada investīciju plāna projekti atspoguļoti atbilstoši Jēkabpils novada attīstības programmā 

2012.-2018. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un pašvaldības attīstības vidēja termiņa prioritātēm un 

uzdevumiem:  

 

 

 

 

 

Sm1 Izglītots, 

vesels, aktīvs 

un radošs 

iedzīvotājs  

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

VP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša 

izglītība, tās attīstība un 

pieejamības nodrošināšana 

 

U1. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru  un 

paaugstināt izglītības kvalitāti 

U2. Attīstīt interešu izglītību 

U3. Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās pieejamību 

VP2 Kultūras infrastruktūras un 

kultūrvides attīstība  

 

U4. Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru un 

pakalpojumu kvalitāti 

U5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un 

tradīcijas 

U6. Attīstīt bibliotēku tīklu 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
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VP3 Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana, sabiedrības 

veselības uzlabošana un sporta 

attīstība 

U7. Attīstīt sporta un atpūtas pakalpojumus un 

infrastruktūru, veicināt veselīgu dzīvesveidu 

U8. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus veselības 

aprūpes pakalpojumus 

Vp4 Sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība, 

pakalpojumu daudzveidība 

U9. Paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un 

attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru 

 

Vp5 Sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšana 

Uzlabot drošību, sabiedrisko kārtību un civilo 

aizsardzību 

 

 

 

 

SM2 Pievilcīga 

dzīves un 

brīvdienu vieta 

un telpa 

 

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes 

paaugstināšana 

 

U10. Uzlabot Jēkabpils novada teritoriju savstarpējo 

sasniedzamību 

U11. Uzlabot pašvaldību ceļu un ielu tehnisko stāvokli 

un satiksmes drošību 

U12. Uzlabot sabiedriskā transporta kustību 

Vp7 Mūsdienu prasībām 

atbilstošas inženierinfrastruktūras 

attīstība  

 

U13. Uzlabot ūdenssaimniecību blīvi apdzīvotās vietās 

U14. Uzlabot energoefektivitāti un siltumapgādes 

sistēmas  

U15. Veidot mūsdienām atbilstošu atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu 

Vp8 Publiskās telpas un 

infrastruktūras attīstība, vides 

aizsardzība 

 

U16. Veidot pieejamu vidi 

U17. Attīstīt kapsētu infrastruktūru 

U18. Attīstīt publiskās ārtelpas teritorijas 

U19. Apzināt neizmantotos un vidi degradējošos 

objektus un teritorijas un veicināt to rekultivāciju 

un izmantošanu 

U20. Saglabāt dabas daudzveidību 

U21. Veicināt sabiedrības līdzdalību 

 

 

 

 

SM3 

Ekonomisko 

izaugsmi 

atbalstoša vide 

un resursi 

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

Vp9 Pašvaldības darbības 

uzlabošana  

 

U22. Pilnveidot pārvaldes sistēmu  

U23. Plānot novada teritorijas attīstību 

Veidot un attīstīt starpnozaru, institucionālu un 

starpvalstu sadarbību 

Vp10 Efektīva dialoga veidošana ar 

iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 

citiem sociāliem partneriem 

U24. Veicināt sabiedrības līdzdalību publiskos 

procesos un uzlabot informācijas pieejamību 

U25. Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību 

Vp10 Tūrisma infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība  

U26. Attīstīt un pilnveidot tūrisma infrastruktūru un 

pakalpojumus 

 

Vp12 Uzņēmējdarbības un 

daudzveidīgas lauku teritoriju 

attīstības veicināšana 

U27. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, veicināt 

novada uzņēmumu konkurētspēju 

U28. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu 
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Lēmums Nr.87 

Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 

2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, J.Subatiņš, Dz.Nartiša 

 

 

Par jautājumu izteicās deputāti Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Aivars Vanags. 

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciālistei Dzidrai Nartišai precizēt anketās izteiktos 

priekšlikumus līdz 20.02.2012. 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra vēstuli Nr.13.18-

1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”, 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un tautsaimniecības, 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai aizpildītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā): 

1.1. 1.anketa  

 1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju 

apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 

 1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju 

apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 

 1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju 

apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā; 

1.2. 2.anketa Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu 

pašvaldībās; 

1.3. 3.anketa  
 1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas 

ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības 

centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

 1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no 

lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā 

arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.4.  4.anketa  

 1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 

 1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

 

2. Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

Lēmums Nr.88 

Par administratīvā akta apstrīdēšanu 

________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Tumanova 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta pirmo, otro daļu, 

Administratīvā procesa likuma 81.pantu, 09.02.2012.  Jēkabpils novada domes apvienotās attīstības un 

tautsaimniecības, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Krustpils novada būvvaldes 2011.gada 8.decembra Atzinumu Nr. 27 par būves pārbaudi. 

2. Uzlikt par pienākumu Krustpils novada būvvaldei veikt atkārtotu būves pārbaudi saistībā ar 2011.gada 

9.novembra M.Z. un I.G. iesniegumu par iestādes faktisko rīcību un viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās dienas izdot atzinumu, ņemot vērā šajā lēmumā konstatētos faktus.  

3. Krustpils novada pašvaldībai nodrošināt Krustpils novada būvvaldei deleģēta uzdevuma - nodrošināt 

Jēkabpils novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu - izpildi. 

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

 

 

 
 

Lēmums Nr.89 

Par atļaujas izsniegšanu  

(IK „KRISTAL PLUS”) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, 12.05.2010. LR Ministru kabineta 

noteikumus Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut IK „KRISTAL PLUS”, reģistrācijas Nr.42402011799, juridiskā adrese Meža iela 4-24, 

Rēzekne, LV-4600, veikt tirdzniecību ar svaigu gaļu un gaļas izstrādājumiem katru otro ceturtdienu no 

automašīnas MERCEDES BENZ SPRINTER 311 ar valsts reģistrācijas numuru FP358, Jēkabpils novada 

teritorijā, saskaņā ar Pielikumā minēto pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, 

ievērojot LR Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” nosacījumus.  

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

 

 

 

Pielikums  

Jēkabpils novada domes 16.02.2012.  

sēdes lēmumam Nr.89(prot.Nr. 3) 

 

 

Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, automašīnas  

MERCEDES BENZ SPRINTER 311 ar valsts reģistrācijas numuru FP358, 

kustības maršruts un laiks 

 

Nr.p.k. 

Jēkabpils novada 

pagasts 

 

Apdzīvotās vietas nosaukums 

Tirdzniecības laiks  

katru otro ceturtdienu 

1. Kalna pagasts  Vidsala 9:10 

2. Zasas pagasts  Zasa 9:25 

3. Dignājas pagasts  Vandāni 9:50 

4. Dunavas pagasts  Sudrabkalns 10:10 
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Lēmums Nr.90 

Par sadarbības līgumu 

 ____________________________________________________ 

R.Rubina, I.Tumanova 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54., 55., 

61.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu „Jēkabpils novada pašvaldības 

nolikums” 50.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt sadarbības līgumu (pielikumā) ar LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par informācijas 

apmaiņu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veic Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina. 

 

 

 

Ārkārtas domes sēde notiks 2012.gada 1.martā Ābeļos 

 

Nākamās komiteju sēdes 2012.gada 15.martā. 

Nākamā domes sēde 2012.gada 22.martā. 

 

Sēde slēgta plkst. 12:35 

 

   

   

 

5. Dunavas pagasts  Dunava 10:20 

6. Rubenes pagasts  Rubeņi 10:50 


