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JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpils novads 

 

2012.gada 17.maijā             Nr.7 

                                             

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  

Sēde sasaukta plkst.14:30 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

Piedalās: Domes deputāti: Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags. 

 

Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, informācijas un sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ieva Jātniece, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa. 

 

Nepiedalās - Domes deputāti: – Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis. 

 

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 Jēkabpils novada amatniecības centra Rūme otrā stāva telpu nomu biedrībai „Sēļu pūrs” 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags, 

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

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:  

 

Par Jēkabpils novada amatniecības centra Rūme otrā stāva telpu nomu biedrībai „Sēļu pūrs” 

 

  

Darba kārtība: 

1 175 Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes projekta „Veselības takas izveide Ābeļu pagasta 

Brodu ciemā ” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

2 176 Par  Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes projekta „Tautas tērpu iegāde Dunavas 

kultūras nama deju kolektīvam" iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

3 177 Par  Jēkabpils novada Kalna  pagasta pārvaldes projekta „Sabiedriskās ēkas  „ Doktorāts” 

teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija Kalna pagastā – koka laipas ierīkošana”  iesniegšanu 

Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

4 178 Par projekta „Vides draudzīga apgaismojuma ierīkošana Jēkabpils novada Kaldabruņas un 

Dubultu ciemā” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

5 179 Par projekta Jēkabpils novada Zasas  pagasta pārvaldes „Sabiedriskā mūžizglītības  centra 

izveide Jēkabpils novada Zasā" iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

6 180 Par projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim” iesniegšanu Leader 

programmā un finansējuma nodrošināšanu 

7 181 Par Jēkabpils novada amatniecības centra Rūme otrā stāva telpu nomu biedrībai „Sēļu pūrs” 

 

Lēmums Nr.175 

Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes projekta „Veselības takas izveide Ābeļu pagasta 

Brodu ciemā ” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 
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_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Saņemts  Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes iesniegums no25.04.2012.Nr.APP/1-8/12/59 par 

projekta „Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā”  iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu 

LEADER programmā. 

Ņemot vērā 2012.gada 17.maija Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un sociālo un izglītības 

jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 

3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””  

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

 1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā ”  izstrādē 

un īstenošanā. Projekta budžets Ls 7915,02 (septiņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit lati 02 santīmi ar  

PVN). 

  2. Projekta „Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā”   īstenošanas līdzfinansējuma 

un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.   

 3. Pēc projekta atbalstīšanas LAD finansējumu iekļaut budžeta grozījumos vai projektā.  

 4. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

 

 

Lēmums Nr.176 

Par  Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes projekta „Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras 

nama deju kolektīvam” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

___________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Saņemts  Jēkabpils novada Dunavas kultūra nama vadītājas A.Ozoliņas iesniegums no 10.05.2012. 

par projekta „Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama deju kolektīvam” iesnieguma sagatavošanu 

un iesniegšanu LEADER programmā.   

 Ņemot vērā 2012.gada 17.maija Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un sociālo un izglītības 

jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 

3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 
 1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama deju 

kolektīvam” izstrādē un īstenošanā. Projekta budžets Ls 2993,88 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs 

lati 88 santīmi ar  PVN) 
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  2. Projekta „Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama deju kolektīvam” īstenošanas 

līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.   

 3. Pēc projekta atbalstīšanas LAD finansējumu iekļaut budžeta grozījumos vai projektā. 

 4. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

 

 

Lēmums Nr.177 

Par  Jēkabpils novada Kalna  pagasta pārvaldes projekta „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas 

vienkāršotā rekonstrukcija Kalna pagastā – koka laipas ierīkošana”  iesniegšanu Leader programmā 

un finansējuma nodrošināšanu 

_________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Saņemts  Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes iesniegums no 02.05.2012.Nr.KPP/1-9/12/10 par 

projekta „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija Kalna pagastā – koka 

laipas ierīkošana”   iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu LEADER programmā.  

Ņemot vērā 2012.gada 17.maija Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un sociālo un izglītības 

jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 

3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

 1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā 

rekonstrukcija Kalna pagastā – koka laipas ierīkošana”    izstrādē un īstenošanā. Projekta budžets Ls 

4509,17 ( četri tūkstoši pieci simti deviņi lati 17 santīmi ar  PVN) 

  2. Projekta „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija Kalna 

pagastā – koka laipas ierīkošana”  īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai 

izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.   

 3. Pēc projekta atbalstīšanas LAD finansējumu iekļaut budžeta grozījumos vai projektā. 

 4. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

 

Lēmums Nr.178 

Par projekta „Vides draudzīga apgaismojuma ierīkošana Jēkabpils novada Kaldabruņas un Dubultu 

ciemā” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Pēc Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja A.Vanaga ierosinājuma, 

projekta „Vides draudzīga apgaismojuma ierīkošana Jēkabpils novada Kaldabruņas un Dubultu ciemā” 

iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu LEADER programmā.  
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Ņemot vērā 2012.gada 17.maija Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un sociālo un izglītības 

jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 

3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Vides draudzīga apgaismojuma ierīkošana Jēkabpils novada 

Kaldabruņas un Dubultu ciemā” izstrādē un īstenošanā. Projekta budžets Ls 7549,98 (septiņi tūkstoši 

pieci simti četrdesmit deviņi lati 98 santīmi ar  PVN). 

  2. Projekta „Vides draudzīga apgaismojuma ierīkošana Jēkabpils novada Kaldabruņas un 

Dubultu ciemā” īstenošanas līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības 

budžeta finanšu līdzekļus.   

 3. Pēc projekta atbalstīšanas LAD finansējumu iekļaut budžeta grozījumos vai projektā. 
 4. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

 

 

Lēmums Nr.179 

Par projekta Jēkabpils novada Zasas  pagasta pārvaldes „Sabiedriskā mūžizglītības  centra izveide 

Jēkabpils novada Zasā" iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

_________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Saņemts  Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes iesniegums no 02.05.2012.Nr.1-9/23 par projekta 

„Sabiedriskā mūžizglītības  centra izveide Jēkabpils novada Zasā” iesnieguma sagatavošanu un 

iesniegšanu LEADER programmā.  

Ņemot vērā 2012.gada 17.maija Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un sociālo un izglītības 

jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 

3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 

 1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Sabiedriskā mūžizglītības  centra izveide Jēkabpils novada 

Zasā” izstrādē un īstenošanā. Projekta budžets Ls 6357,25 (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi lati 25 

santīmi ar  PVN). 

  2. Projekta „Sabiedriskā mūžizglītības centra izveide Jēkabpils novada Zasā" īstenošanas 

līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.   

 3. Pēc projekta atbalstīšanas LAD finansējumu iekļaut budžeta grozījumos vai projektā. 

 4. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā pasākumam „Lauku ekonomikas 
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dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

 

Lēmums Nr.180 

Par projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim”  

iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu 

_________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Saņemts Rubenes kultūras nama vadītājas – koordinatores I.Tomānes iesniegums par projekta 

„Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim” sagatavošanu un iesniegšanu LEADER 

programmā.  

Ņemot vērā 2012.gada 17.maija Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un sociālo un izglītības 

jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 

3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 

 

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga 

Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), 

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

 1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim” 

izstrādē un īstenošanā. Projekta budžets Ls 2997,90 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi lati 90 

santīmi ar  PVN). 

 2. Projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim” īstenošanas 

līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai izmantot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.   

 3. Pēc projekta atbalstīšanas LAD finansējumu iekļaut budžeta grozījumos vai projektā. 

 4. Projektu iesniegt atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

 

Lēmums Nr.181 

Par Jēkabpils novada amatniecības centra Rūme  

otrā stāva telpu nomu biedrībai „Sēļu pūrs” 

_____________________________________________________ 

A.Vanags 

 

Jēkabpils novada pašvaldība 04.04.2012. saņēma biedrības „Sēļu pūrs” iesniegumu, ar lūgumu 

iznomāt Jēkabpils novada amatniecības centra Rūme otrā stāva telpas Nr.5., 6., 7. ar kopējo platību 73,5 m
2
, 

saskaņā ar 21.04.2011. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, amatniecības apmācības sabiedriskā centra  

izveidošanai projekta „Amatniecības apmācības sabiedriskais centrs” īstenošanai.  

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

pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību kustamo un 

nekustamo mantu”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 17.maija Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu un 

sociālo un izglītības jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka, Anita 

Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
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Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS – 1  (Anda Svarāne), 

NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt biedrībai „Sēļu pūrs” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā Jēkabpils novada 

amatniecības centra Rūme otrā stāva telpas Nr.5., 6., 7. ar kopējo platību 73,5 m
2
 (stāvu plāns pielikumā), 

saskaņā ar 21.04.2011. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, amatniecības apmācības sabiedriskā centra  

izveidošanai uz 7 (septiņiem) gadiem projekta „Amatniecības apmācības sabiedriskais centrs” īstenošanai. 

2. Noteikt nomas maksu par iznomātajām telpām - 10.00 Ls/gadā plus PVN.  

3. Pilnvarot novada Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nomas līgumu. 

4. Atcelt Jēkabpils novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.158. 
 

 

Ārkārtas domes sēde slēgta plkst.14:55 

 

   

 


