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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Jēkabpilī 

2012.gada 20.septembrī    Nr.1-1/13 

 
Domes sēdes norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 
Sēde sasaukta: plkst.11.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
Sēdi protokolē: lietvede-sekretāre Ilze Kalniņa 
 
Sēdē piedalās: domes deputāti – Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, 
Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags 
 
Sēdē nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ: Ināra Blumberga, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska 
 
Sēdē piedalās citas personas: izpilddirektora p.i. Dzidra Nartiša, īpašumu apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļas speciāliste Rasma Mazulāne, Sociālā dienesta vadītāja Ritma 
Rubina, sabiedrisko attiecību un informācijas speciāliste Ieva Jātniece, galvenā grāmatvede Biruta 
Vaivode, projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva, Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds 
Jaudzems, Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis, Kalna pagasta pārvaldes vadītāja 
Maruta Cankale, Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa 
 
Darba kārtība:  
 
1.  317  Par īres tiesību piešķiršanu („Dzelmītes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)  
2.  318 Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Lauku ielā 3 -2, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils 

novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu (Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads) 

3.  319 Par adreses apstiprināšanu Jēkabpils novadā 
4.  320 Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta Leimaņu pagastā 

(Leimaņu pagasts) 
5.  321 Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta Ābeļu pagastā (Ābeļu 

pagasts) 
6.  322 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.08.2012. lēmumā Nr.302 „Par īres 

tiesību piešķiršanu” (Dunavas pagasts)  
7.  323 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.02.2011. sēdes protokolā Nr.3, 1.§ (Ābeļu 

pagasts) 
8.  324 Par apkures tarifa apstiprināšanu nedzīvojamām telpām (bērnudārza ēkai) 

nekustamajā īpašumā „Rubene”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 
9.  325 Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils pakalpojumi” 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 
10.  326 Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
11.  327 Par līdzdalību projektā programmā „Jaunatne darbībā” 
12.  328 Par Sēlijas novadu apvienības dibināšanu 
13.  329 Par vadības grupas (Steering group) izveidi Comenius Regio projekta ietvaros 
14.  330 Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
15.  331 Par Jēkabpils novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu 

16.  332 Par Jēkabpils novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi 
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Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 
Jēkabpils novadā”” precizēšanu 

17.  333 Par brokastu un launaga nodrošināšanu Jēkabpils novada pašvaldības skolu ēdnīcās 
18.  334 Par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto pusdienu maksu 

1.klases skolniekiem Ābeļu pamatskolā 
19.  335 Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma tulkošanai un 

tipogrāfijas izdevumiem 
20.  336 Par elektrības norēķinu kartēm 
21.  337 Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas datorspeciālista noteiktās 

mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 
22.  338 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
23.  339 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
24.  340 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
25.  341 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
26.  342 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
27.  343 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
28.  344 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
29.  345 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
30.  346 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
31.  347 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
32.  348 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
33.  349 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Ābeļu pagasts) 
34.  350 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
35.  351 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
36.  352 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
37.  353 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
38.  354 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
39.  355 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
40.  356 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Kalna pagasts) 
41.  357 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Leimaņu pagasts) 
42.  358 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 
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bezstrīda kārtībā (Leimaņu pagasts) 
43.  359 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Leimaņu pagasts) 
44.  360 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Leimaņu pagasts) 
45.  361 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Leimaņu pagasts) 
46.  362 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Leimaņu pagasts) 
47.  363 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Leimaņu pagasts) 
48.  364 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Zasas pagasts) 
49.  365 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Zasas pagasts) 
50.  366 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Zasas pagasts) 
51.  367 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Zasas pagasts) 
52.  368 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Zasas pagasts) 
53.  369 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Zasas pagasts) 
54.  370 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā (Zasas pagasts) 
55.  371 Par grozījumiem 24.05.2012. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.203 „Par nokavētā 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 
kārtībā” 

56.  372 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes 
grāmatvedības uzskaites 

57.  373 Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa komandējumu 
58.  374 Par projekta „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012”” 

īstenošanu 
59.  375 Par grozījumiem Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības SOCIĀLĀS APRŪPES 

NAMS ”MEŽVIJAS” nolikumā 
 
 

Lēmums Nr.317 
Par īres tiesību piešķiršanu 

 („Dzelmītes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)  
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 
 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.318  
Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa Lauku ielā 3 -2, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu  
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
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tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2012.gada 
20.septembra ierosinājumu un pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5. punktu, 45.panta 
3.daļu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- Lauku 
iela 3-2, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā Nr.5698 900 9212, Zasas 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0018 8145 - 2, kas sastāv no 725/11705 domājamās 
daļas daudzdzīvokļu mājas un zemes, par brīvu cenu. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 3-2, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā Nr.5698 900 9212, nosacīto cenu LVL 1500,00 
(Viens tūkstotis pieci simti latu un 00 santīmi). 
3. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai rakstveidā piedāvāt 
pirkt nekustamo īpašumu Lauku iela 3-2, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums 
kadastrā Nr.5698 900 9212, īpašuma īrniekam I.M., par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto 
cenu. 

 
 
 

Lēmums Nr.319 
Par adreses apstiprināšanu Jēkabpils novadā 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības 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” 2.9., 6., 28., 29.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta 2.punktu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 

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

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt adreses sekojošiem adresācijas objektiem: 
 

Nr. 
p.k 

Īpašuma nosaukums Adrese 

1. Brodu garāžas, Ābeļu pagasts Ozolu iela 2A, Brodi, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5212 

2. Kūtiņas, Ābeļu pagasts Lejas Laši, Laši, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads, LV-5212 

3. Kriškinānu kapsēta, Dunavas 
pagasts 

Kriškinānu kapsēta, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5216 

4. Slates kalte, Rubenes pagasts Slates kalte, Rubenes pagasts, Jēkabpils 
novads, LV-5229 
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5 D/s Liesma Nr.8 D/s Liesma Nr.8, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads, LV-5212 

6 D/s Liesma Nr.51 D/s Liesma Nr.51, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5212 

7 D/s Liesma Nr.90 D/s Liesma Nr.90, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5212 

8 D/s Liesma Nr.111 D/s Liesma Nr.111, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5212 

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

 
 
 

Lēmums Nr.320 
Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta Leimaņu pagastā 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu, Ministru 
kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu 
zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu un Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra sēdes 
protokolu Nr.6, 18.§, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals 1.4 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms 
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
2. Apbūvētajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Ērmītes 1, Leimaņi, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads. 
3. Noteikt apbūvētajam zemes gabalam 1.4 ha platībā zemes lietošanas mērķi – 0701– 
vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 
 

Lēmums Nr.321 
Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta Ābeļu pagastā 

_____________________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 
25.panta 4; 4.1daļu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
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Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Apbūvētie zemes gabali - 0.09 ha platībā, - 0.08 ha platībā, - 0.08 ha platībā piekrīt 
pašvaldībai un ierakstāmi Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
2. Apstiprināt nosaukumu un adresi D/s Liesma Nr.11, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 
5212. 
3. Apstiprināt nosaukumu un adresi D/s Liesma Nr.77, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 
5212. 
4. Apstiprināt nosaukumu un adresi D/s Liesma Nr.78, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 
5212. 
5. Noteikt zemes vienībām - 0.09 ha, - 0.08 ha, - 0.08 ha, zemes lietošanas mērķi - 0601- 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 
 
 

Lēmums Nr.322 
Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.08.2012. lēmumā  

Nr.302 „Par īres tiesību piešķiršanu”  
(Dunavas pagasts)  

_________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.323 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.02.2011. sēdes protokolā Nr.3, 1.§  
 (Ābeļu pagasts) 

_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4. daļu un 
4.1daļu.  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Grozīt Jēkabpils novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes protokola Nr.3, 1.§ „Par zemes 
vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ābeļu pagastā”, izslēdzot no lēmuma 1.punkta zemes 
vienību - 0,05 ha un pielikumu Jēkabpils novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumam (protokols 
Nr.3, 1.§) - izkopējumu no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes M 1:600, zemes vienībai 
– 0,05 ha. 
2. Noteikt, ka zemes gabals - 0.05 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda. 
3. Piešķirt nosaukumu un adresi „D/s Veselība Nr.172”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-
5212. 
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4. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601– individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai 
- 0.05 ha. 
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 
 
 

Lēmums Nr.324 
Par apkures tarifa apstiprināšanu nedzīvojamām telpām (bērnudārza ēkai) nekustamajā 

īpašumā „Rubene”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 
_____________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumiem un pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta d) apakšpunktu,  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt apkures tarifu nedzīvojamām telpām (bērnudārza ēkai) Jēkabpils novada 
pašvaldības nekustamajā īpašumā „Rubene”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 1,25 Ls/m2 bez 
PVN. 
2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri. 
 
 

Lēmums Nr.325 
Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils pakalpojumi” par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumiem un pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 
15.panta pirmās daļas 1. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 
1.punktu, Publisko iepirkumu likuma 83.pants Iepirkumu komisijas 2012.gada 23.augusta lēmumu 
„Par atklāta konkursa „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”, ID 
Nr.JNP/2012/2, piedāvājumu izvērtēšanu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 

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

NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Jēkabpils novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.221 „Par līguma slēgšanu ar SIA 
„Ragn-Sells” par sadzīves atkritumu savākšanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā”. 
2. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā Ls 11,30 bez PVN par vienu kubikmetru atbilstoši atklāta konkursa „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”, ID Nr. JNP/2012/2, apstiprinātiem 
rezultātiem. 
3. Slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā ar 
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SIA „Jēkabpils pakalpojumi” reģistrācijas Nr.45403006010 (atklāts konkurss „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”, ID Nr. JNP/2012/2) par piedāvāto cenu Ls 11,30 
(vienpadsmit lati 30 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu kubikmetru. 
4. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt līgumu un nodrošināt tā izpildi. 
 
 
 

Lēmums Nr.326 
Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

______________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.punktu un Ministru 
kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 11., 18., 32., 33. un 35.punktu un pamatojoties uz 21.12.2010. noslēgto vienošanos starp 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru un pašvaldību „Vienošanās 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004/022 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”, 
2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi. 
2. Izveidot darba grupu Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei sekojošā sastāvā: 

1) Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs; 
2) Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 
3) Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste; 
4) Jēkabpils novada pašvaldības izveidoto komiteju priekšsēdētāji; 
5) Krustpils novada būvvaldes vadītāja. 

3. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 
teritoriālās plānošanas speciālisti Dzidru Nartišu. 
4. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums). 
5. Divu nedēļu laikā sagatavot paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, 
publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”, 
ievietot pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv un nosūtīt VARAM, Zemgales 
plānošanas reģionam. 
6. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt VARAM un kaimiņu pašvaldībām, kuru administratīvās 
teritorijas robežojas ar Jēkabpils novada teritoriju. 

 
PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  
20.09.2012. sēdes lēmumu Nr.326 (protokols Nr.13) 

 
Darba uzdevums 

 
Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums: 

1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums: 
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts. 
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa.  
1.3. Teritorijas attīstības plānošanas likums. 
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1.4. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot 7 pagastu pašvaldības, tika 
izveidots Jēkabpils novads. Novada administratīvajai teritorijai nav vienota teritorijas 
plānojuma, bet ir plānojums, kas sastāv no pārapstiprinātajiem 7 bijušo vietējo pašvaldību 
teritoriju plānojumiem. Plānojumi savstarpēji atšķiras gan satura, gan noformējuma ziņā un 
ir izstrādāti laika periodā no 2002. līdz 2008.gadam. Grafiskajā daļā ir atšķirīgi apzīmējumi, 
neatbilstoši mērogi. Šajā laikā mainījušies ar teritorijas plānošanu un to saistīto nozaru – 
mežsaimniecību, lauksaimniecību, vides aizsardzību, reglamentējošie normatīvie akti. 
Jauna Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrāde nepieciešama, lai veidotu vienotu 
priekšstatu par visu novada administratīvo teritoriju, kā arī aktualizētu izmaiņas 
likumdošanā, kas attiecas uz teritoriju atļauto (plānoto) izmantošanu, aizsargjoslu 
noteikšanu un attēlošanu. 
1.5. Jēkabpils novada teritorijas plānojums, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2006.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 2.punktu izstrādājams ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. 

 
2. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis 

2.1. Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes mērķis ir 
nostiprināt tiesisko pamatu Jēkabpils novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, 
nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā. Radīt pamatu ilgstošai, 
stabilai Jēkabpils novada pašvaldības ekonomiskai attīstībai, nodrošināt atbilstošu dzīves 
līmeni, izmantojot pašvaldībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko 
mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un 
reglamentējot būvniecības kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības 
intereses, nodrošinot kvalitatīvu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas procesu un 
telpisko piesaisti Jēkabpils novada attīstības programmas stratēģisko mērķu un attīstības 
prioritāšu sasniegšanai. 

 
3. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi 

3.1. Veikt spēkā esošo Jēkabpils novada teritorijā ietilpstošo administratīvo vienību 
teritorijas plānojumu un detālplānojumu izvērtējumu. 
3.2. Izstrādāt Jēkabpils novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025. gadam atbilstoši 
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” noteiktajām prasībām – sastāvam, saturam un noformējumam, 
atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, atbilstoši metodiskajiem norādījumiem 
teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā  
(http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/plnoanas- 
dokumenti/doc_download/420-metodiskie-nordjumi-teritorijas-attstbas-plnoanai) 
3.3. Veikt esošās situācijas izvērtējumu un analīzi, ievērojot ilgtspējīgas plānošanas 
principus un interešu saskaņotības principu - pašvaldību, kas robežojas ar Jēkabpils novadu, 
reģiona un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentus, lai izvērtētu kopējās intereses un 
vajadzības. 
3.4. Sagatavot pārskatu par esošo situāciju, kas ietver priekšlikumus novada ilgtermiņa 
telpiskās plānošanas vadlīniju izstrādei. 
3.5. Izvērtēt apdzīvojuma struktūras attīstību, nepieciešamības gadījumā mainīt plānotās 
ciemu robežas. 
3.6. Telpiski precizēt Jēkabpils novada attīstības programmas noteiktos mērķus un 
prioritātes, analizēt īpašumu struktūru un atbilstību pašvaldības funkciju veikšanai un 
attīstības mērķu sasniegšanai, t.sk: 
1) Plānot visefektīgāko teritorijas turpmākās izmantošanas veidus, radot labvēlīgus 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei. 
2)  Atspoguļot un precizēt investīciju plānos un projektos iekļautos investīciju objektus. 
3) Rezervēt teritorijas, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšanai, kā arī 
izstrādāt priekšlikumus zemju rezervēšanai sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanas 
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vajadzībām. 
4) Noteikt vidi degradējošos objektus un izstrādāt prasības to uzturēšanai un 
sakārtošanai. 
5) Izvērtēt un sagatavot priekšlikumus publiskās infrastruktūras attīstībai šādās jomās: 

− satiksmes un transporta infrastruktūra;  
− pakalpojumi; 
− inženierkomunikācijas. 
− kultūras mantojums; 
− vides aizsardzība un dabas teritoriju attīstība; 
− uzņēmējdarbība, ražošana, lauksaimniecība; 
− dzīvojamā apbūve.  

3.7. Noteikt un aktualizēt teritorijas izmantošanas apgrūtinājumus un ierobežojumus. 
3.8. Izstrādāt teritorijas plānojuma grafiskos materiālus.  
3.9. Izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas ietver prasības zemes 
vienībām un to apbūvei un izmantošanai, kā arī katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķirīgu 
plānoto (atļauto) izmantošanu) labiekārtojumam.  
3.10. Precizēt applūstošās teritorijas Jēkabpils novada teritorijā. 
3.11. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību teritorijas plānojuma izstrādē, veicot 
iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās, publiskajās diskusijās un sabiedriskajās 
apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta LR Ministru kabineta noteikumi „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam. 
3.12. Veikt Jēkabpils novada iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšanu; 
3.13. Sagatavot, saskaņot ar izstrādes vadītāju un ievietot nepieciešamās publikācijas presē 
un novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv  
3.14. Sagatavo ērti uztveramus sabiedriskās apspriešanas materiālus un materiālus 
ievietošanai Jēkabpils novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv  
3.15. Rīkot sabiedriskās apspriešanas pasākumus novada 7 pagastos. 
3.16. Organizēt 1 semināru – publisko diskusiju „Jēkabpils novada ilgtermiņa attīstības 
iespējas”, nodrošinot diskusijas vadību un rezultātu apkopošanu. 
3.17. Iesniegt Teritorijas plānojuma redakcijas projektu pašvaldībai gan rediģējamā 
elektroniskā, gan papīra formātā vismaz 2 eksemplāros.  
3.18. Sagatavo materiālus iesniegšanai institūcijās nosacījumu un atzinumu saņemšanai, 
kā arī pieprasa institūcijām nosacījumus, priekšlikumus un atzinumus. 
3.19. Plānojuma izstrādes laikā, sadarbojoties ar izstrādes vadītāju, sagatavot ar 
normatīviem aktiem pamatotas vai argumentētas atbildes uz fizisko un juridisko personu 
iesniegumiem un institūciju atzinumiem.  
3.20. Sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakcijas sējumus nepieciešamajā apjomā, 
ierakstīt informāciju elektroniskajos datu nesējos, kā arī nosūtīt nepieciešamajām 
institūcijām atzinuma saņemšanai. 

 
4. Teritorijas plānojuma izstrādes izejas materiāli: 

4.1. Jēkabpils novada attīstības plānošanas dokumenti 
4.1.1. Jēkabpils novada teritorijā ietilpstošo pašvaldību teritorijas plānojumi;  
4.1.2. Spēkā esošie detālplānojumi un zemes ierīcības projekti; 
4.1.3. Jēkabpils novada attīstības programma 2012.-2018. gadam; 
4.1.4. Citi plānošanas un attīstības dokumenti un projekti, kas attiecināmi uz 
Jēkabpils novada teritoriju. 

4.2. Grafiskie pamatdati: 
4.2.1. Jēkabpils novada topogrāfiskā karte Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā 
LKS-92 ar mēroga noteiktību 1:10 000; 
4.2.2.  Jēkabpils novada ortofotokarte ar mēroga noteiktību 1:10 000; 
4.2.3. Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 
informācija; 
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4.3. Citu plānošanas līmeņu un teritoriju plānošanas dokumenti: 
4.3.1. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 
4.3.2. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 
4.3.3. Zemgales nozaru attīstības programmas 
4.3.4. Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai; 
4.3.5. .Kaimiņu pašvaldību spēkā esošie vai izstrādes stadijā esošie teritorijas 
plānojumi; 

4.4. Institūciju sniegtā informācija; 
4.5. Inženierkomunikāciju un nozaru attīstības plāni; 
4.6. .Citi plānošanas dokumenti, kas attiecināmi uz Jēkabpils novada teritorijas 
plānojumu  
4.7. Fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi. 
4.8. Citi statistikas un pētījumu dati, ka arī Valsts institūciju un pašvaldību plānošanas 
dokumenti, kuri attiecas uz plānojamo teritoriju. 
4.9. Spēkā esošie normatīvie akti. 

 
5. Institūcijas un uzņēmumi, kurām jāpieprasa informācija, nosacījumi un atzinumi 
teritorijas plānojuma izstrādei: 

1. Daugavpils reģionālās vides pārvalde;  
2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;  
3. valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” 
4. Veselības inspekcija;  
5. Valsts zemes dienests; 
6. valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”; 
7. akciju sabiedrība „Latvijas gāze” 
8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība;  
9. Zemgales plānošanas reģions;  
10. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde; 
11. Valsts meža dienesta reģionālā struktūrvienība;  
12. valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”; 
13. Dabas aizsardzības pārvalde;  
14. elektronisko sakaru objektu turētājiem  
15. Krustpils novada pašvaldība; 
16. Jēkabpils pilsētas pašvaldība; 
17. Līvānu novada pašvaldība; 
18. Daugavpils novada pašvaldība; 
19. Ilūkstes novada pašvaldība; 
20. Aknīstes novada pašvaldība; 
21. Viesītes novada pašvaldība; 
22. Salas novada pašvaldība. 

 
6. Teritorijas plānojuma sastāvs un noformējums: 
Teritorijas plānojuma sastāvs: 
 
6.1. Paskaidrojuma raksts, kurā ietilpst: 

6.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi; 
6.1.2. teritorijas attīstības mērķi un virzieni; 
6.1.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. 

 
6.2. Grafiskā daļa, kurā ietilpst: 

6.2.1. topogrāfiskā karte (plāns), kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
sagatavošanai; 
6.2.2. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana; 
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6.2.3. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, nosakot: 
6.2.3.1. plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu; 
6.2.3.2. apgrūtinātās teritorijas, kā arī objektus un tiem noteiktās aizsargjoslas attēlo 
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktajā kārtībā; applūstošās un citas 
riska teritorijas, to aizsargjoslas; 
6.2.3.3. zemes lietošanas mērķus attēlo atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmas (TAPIS) tehniskajām prasībām; 
6.2.3.4. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi; 

6.2.4. teritorijas telpiskā struktūras plāns. 
  

6.3. Prasības teritorijas plānojuma grafiskās daļas datiem: 
6.3.1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu sagatavot BentleY Systems datorizētās 
projektēšanas (DGN) datņu formātā; 
6.3.2. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādē izmantot Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas koordinētā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras realizētā Eiropas 
Savienības Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansētā projekta „Prasību 
izstrāde elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas 
vajadzībām” nodevumos izstrādātos datu standartizācijas ieteikumus un izveidotos 
klasifikatorus; 
 

6.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, ietverot: 
Prasības zemesgabalu apbūvei un teritorijas labiekārtojumam. Tās ir rakstiski formulētas 
prasības teritorijas izmantošanai katrā atšķirīgajā teritorijā, un rakstiski formulēti visi teritorijas 
izmantošanas ierobežojumi. 

 
6.5. Pārskats par novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kurā iekļauj: 

6.5.1. vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma apstiprināšanu; 
6.5.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot ziņojumu par vērā ņemtajiem un 
noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem); 
6.5.3. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 
6.5.4. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu; 
6.5.5. ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka 
plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām; 
6.5.6. cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei; 

 
7. Dokumentācija – pasūtītājam jānodod izstrādāti sekojoši dokumenti: 

7.1. Teritorijas plānojuma 1. redakcija - drukātā versija 2 eksemplāri (spirāliesējumā ar stingra 
materiāla apvākiem), elektroniskā forma 2 CD (Word un PDF faili); grafiskā daļa DGN un 
PDF faili. 
7.2. Teritorijas plānojuma gala redakcija – drukātā versija 5 eksemplāri (trīs eksemplāri sašūti 
atbilstoši arhīva prasībām, divi eksemplāri spirāliesējumā ar stingra materiāla apvākiem), 
elektroniskā forma 5 CD (Word un PDF faili) un grafiskā daļa DGN un PDF  faili. 

 
8. Ja pakalpojuma sniegšanas laikā tiek pieņemti, tiek apstiprināti jauni pakalpojuma priekšmetu 
regulējoši normatīvie akti (LR Ministru kabineta noteikumi vai likumi) un atzīti par spēkā 
zaudējušiem iepriekšējie, teritorijas plānojuma izstrādi jāturpina atbilstoši jauniem noteikumiem. 
 

9. Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks: 
Etapi/plānotie pasākumi Laiks/ 

kalendārās dienas 

1.etaps  Uzsākšanas darbi 2012.gada 
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Etapi/plānotie pasākumi Laiks/ 
kalendārās dienas 

septembris 
oktobris 

� Darbu uzsākšanas tikšanās. Izejas materiālu savākšana, 
apkopošana.  
� Nosacījumu pieprasījumu izsūtīšana  
� Publikācijas presē un internetā 
� Grafisko pamatmateriālu pieprasīšana un saņemšana; datu 
apstrāde (aktuālā topogrāfija, ortofoto dati,  kadastra dati).  
� Paziņojuma iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā par 
nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu 
Jēkabpils novada teritorijai. 

 
septembris 

oktobris  

2.etaps Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
izstrāde 

2012.gada oktobris – 
2013.gada februāris 

2.1. Situācijas novērtējums 
� Plānošanas dokumentu analīze 
� Datu analīze, izpētes un izvērtējumi, ekspertu atzinumi 
� Viedokļu apzināšana (pašvaldības un valsts institūciju 
speciālisti, deputāti, uzņēmēji u.c. - intervijas, grupu diskusijas.  
� Iedzīvotāju/zemes īpašnieku priekšlikumu saņemšana, analīze. 
� Ziņojuma par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un 
juridisko personu iesniegumiem sagatavošana. 
� Grafisko materiālu (esošā situācija, aprobežojumi, īpašumu 
struktūra, infrastruktūras nodrošinājums u.c. informatīvās kartes) 
sagatavošana 
� Esošās situācijas kopsavilkums un risinājumu priekšlikumi. 
� Novada telpiskās attīstības vīzijas, mērķu un virzienu izstrāde. 
� Seminārs. 

 
2012.gada oktobris – 

novembris 
 
 

2.2. Risinājumu izstrāde 
� Teritorijas turpmākās izmantošanas funkcionālā zonējuma 
sagatavošana (apraksts un pamatojums),  
� Grafiskās daļas kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana) 1.redakcijas sagatavošana 
� Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. redakcijas 
izstrāde 
� Plānotās satiksmes un inženiertehniskās infrastruktūras kartes 
un kartoshēmas  
� Citas kartes un kartoshēmas, kas uzskatāmi paskaidro 
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, iespējas un ierobežojumus  
� Plānojuma 1.redakciijas izskatīšana Darba grupā. 
Pilnveidošana (ja nepieciešams).  

 
2012.gada decembris 
2013.gada janvāris 

 
 

2.3. TP 1.redakcijas iesniegšana Jēkabpils novada domē izskatīšanai 
un lēmuma pieņemšana par to nodošana sabiedriskajai apspriešanai. 

2013.gada februāris 

3.etaps 1.redakcijas apspriešana 2013.gada marts - 
maijs 

3.1. Plānojuma publiskošana 
� Publikācijas presē un internetā, 
� Teritorijas plānojuma 1. redakcijas iesniegšana institūcijām 
atzinumu saņemšanai 
� Kaimiņu pašvaldību informēšana un iepazīstināšana ar 
sabiedriskās apspriešanas materiāliem 
� Plānojuma materiālu izstāde Jēkabpils novada pagastos 

marts 
 
Kopējais apspriešanas 
laiks – ne mazāk kā 6 
nedēļas 

 



14 
 

Etapi/plānotie pasākumi Laiks/ 
kalendārās dienas 

3.2. Apspriešanas pasākumi 
� TP 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme Jēkabpils 
novada pagastos  
� Institūciju un kaimiņu pašvaldību seminārs 

marts – aprīlis  
 
 

3.3. Pārskata sagatavošana par sabiedriskās apspriešanas norisi un 
saņemtajiem atzinumiem, rakstisku atbilžu sniegšana priekšlikumu 
iesniedzējiem. 

maijs 
 

4.etaps TP galīgās redakcijas sagatavošana 2013.gada maijs -
jūnijs  

4.1. Plānojuma precizēšana (atbilstoši institūciju atzinumiem,  
apspriešanas rezultātiem) 

maijs 
 

4.2. Galīgās redakcijas izskatīšana Jēkabpils novada domē  
� Izstrādātās un precizētās TP redakcijas un sabiedriskās 
apspriešanas materiālu iesniegšana izskatīšanai Jēkabpils novada 
domē. 
� Jēkabpils novada domes lēmuma pieņemšana par TP galīgo 
redakciju. 

maijs 

4.3. TP galīgās redakcijas iesniegšana Zemgales plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai. Atzinuma saņemšana 

jūnijs 
 

5.ETAPS Teritorijas plānojuma apstiprināšana, darbu 
noslēgums 

2013.gada jūlijs  - 
augusts 

5.1. TP galīgās redakcijas iesniegšana Jēkabpils novada domē 
apstiprināšanai un saistošo noteikumu izdošanai. 

2013.gada jūlijs 
 

5.2. Lēmumu, ar kuru apstiprināts TP un izdoti saistošie noteikumi 
ievietošana novada interneta mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv un 
publicēšana laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā. 

augusts 
 

5.3. Jēkabpils novada TP iesniegšana VARAM, Zemgales plānošanas 
reģionā, Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā un Daugavpils 
reģionālajā vides pārvaldē. 

augusts - septembris 

 
 
 

Lēmums Nr.327 
Par līdzdalību projektā programmā „Jaunatne darbībā” 

_________________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns, G.Dimitrijeva 

 
 
Pamatojoties uz 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un apstiprināto Jēkabpils novada pašvaldības 
investīciju plānu 2012.-2014.gadam, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Zasas vidusskolai iesniegt projekta pieteikumu „No kurienes mēs nākam” līdzdalībai 
Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas apakšprogrammā. 
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2. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansējumam nepieciešamos līdzekļus pēc projekta 
apstiprināšanas iekļaut 2013.gada budžetā. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīga Zasas vidusskolas direktore Olita Spēka. 
 
 
 

Lēmums Nr.328 
Par Sēlijas novadu apvienības dibināšanu 

_________________________________________________________________________ 
E.Meņķis 

 
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā 13.09.2012. 
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt priekšlikumu par Sēlijas novadu apvienības dibināšanu. 
2. Pilnvarot sarunu vešanai par apvienības veidošanu domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi. 
 
 

Lēmums Nr.329 
Par vadības grupas (Steering group) izveidi Comenius Regio projekta ietvaros 

______________________________________________________________________ 
E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā 13.09.2012. 
Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
Izveidot projekta „Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve 
educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības 
piedāvājuma uzlabošanai) vadības grupu 5 cilvēku sastāvā: 
 

1) E.Meņķis, Domes priekšsēdētājs – grupas vadītājs, 
2) U.Auzāns, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītājs,  
3) A.Svarāne, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis, 
4) J.Subatiņš, pašvaldības izpilddirektors, 
5) Zasas vidusskolas vecāku padomes loceklis (izvirza skolas vecāku padome). 

 

Lēmums Nr.330 
Par saistošo noteikumu Nr.14 

„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Jēkabpils 
novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

________________________________________________________________ 
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E.Meņķis, A.Vanags, B.Vaivode 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumiem un 
pamatojoties uz Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu, 2012.gada 28.augusta 
noteikumu Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” 2.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 46.pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim Jēkabpils novada pašvaldībā”. 
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai triju 
dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 20.09.2012. 

Sēdes lēmumam Nr.330 (protokols Nr.13) 
 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  
20.09.2012. sēdes lēmumu Nr.330 (protokols Nr.13) 

 
Jēkabpils novada domes 
saistošie noteikumi Nr.14 

 
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu  

nekustamā īpašuma nodoklim Jēkabpils novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta 
pasākuma likuma 4.panta otro daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu  

 
1. Piemērot nodokļu atbalsta pasākumu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem. 
2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem 
maksājumiem administrē Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas 
nodaļa. 
3. Lēmumu, par nodokļu maksātāja piedalīšanos vai atteikumu piedalīties nodokļa atbalsta 
pasākumos, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas 
nodaļas sniegto informāciju, pieņem Jēkabpils novada dome.  
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 
 
 
 
 
 



17 
 

Lēmums Nr.331 
Par Jēkabpils novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu 

_____________________________________________________ 
E.Meņķis, R.Rubina 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2012. gada 3. septembra vēstuli Nr.17-le/12353 „Par saistošajiem noteikumiem” un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 24.pantu, 41. panta pirmās daļas 1. 
punktu, 43.panta trešo daļu, 
  
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, 

Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 
PRET – nav; ATTURAS – 2 (Gints Audzītis, Dzidra Jakovicka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Precizēt Jēkabpils novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 
Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 2012.gada 3.septembra vēstulē Nr.17-le/12535 „Par saistošajiem noteikumiem”, 
norādītajam (pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts). 
2. Publicēt precizētus saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā pēc precizēto saistošo 
noteikumu parakstīšanas. 
3. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizētos saistošos noteikumus 
rakstveidā un elektroniskā veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.  
4. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 20.09.2012. 

Sēdes lēmumam Nr.331 (protokols Nr.13) 
 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  
26.07.2012. sēdes lēmumu Nr.251 (protokols Nr.11). 

 
Precizēti ar Jēkabpils novada domes  

20.09.2012. sēdes lēmumu Nr.331 (protokols Nr.13). 
 

Jēkabpils novada domes 
2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.11 

 
Grozījums Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu un 
10.panta trešo daļu, 33.pantu un 36.panta otro daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 
43.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
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Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādu grozījumu: 
 
Izteikt saistošo noteikumu 12.3. punktu šādā redakcijā: 

„12.3. Pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju. 
Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu šo noteikumu izpratnē netiek 
uzskatīts 1 (viens) transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz piecus gadus. 
Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu nav uzskatāma zemes platība 
personai līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha zemes, tai skaitā mežs, vienai 
ģimenei.” 

 
 
 

Lēmums Nr.332 
Par Jēkabpils novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi 

Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, 
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils 

novadā”” precizēšanu 
_____________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2012. gada 3. septembra vēstuli Nr.17-le/12353 „Par saistošajiem noteikumiem” un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 24.pantu, 41. panta pirmās daļas 1. 
punktu, 43.panta trešo daļu, 
  
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, 

Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Gints Audzītis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Precizēt Jēkabpils novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 
Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils novadā”” atbilstoši 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 3.septembra vēstulē Nr.17-
le/12535 „Par saistošajiem noteikumiem”, norādītajam (pielikumā – precizētais saistošo noteikumu 
teksts). 
2. Publicēt precizētus saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā pēc precizēto saistošo 
noteikumu parakstīšanas. 
3. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizētos saistošos noteikumus 
rakstveidā un elektroniskā veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.  
4. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 
 

PIELIKUMS 
Jēkabpils novada domes 20.09.2012. 

Sēdes lēmumam Nr.332 (protokols Nr.13) 
 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  
26.07.2012. sēdes lēmumu Nr.252 (protokols Nr.11) 
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Precizēti ar Jēkabpils novada domes  
20.09.2012. sēdes lēmumu Nr.332 (protokols Nr.13) 

 
Jēkabpils novada domes 

2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.13 
 

„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama  

par maznodrošinātu Jēkabpils novadā”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

32.pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta pirmās daļas 6.punktu 
 

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils novadā” šādus 
grozījumus: 
 
1. Izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā: 
„2.3. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 13.punktam”.  
 
2. Izteikt 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„3.1.2. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai; 
Par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, šo noteikumu izpratnē netiek uzskatīts viens 
transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz piecus gadus. 
Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu nav uzskatāma zemes platība: 
personai līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha zemes, tai skaitā mežs, vienai 
ģimenei.”  
 
3. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā: 
„5.1. Lēmumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu pieņem 
Sociālā dienesta vadītājs”.  
 
 
 

Lēmums Nr.333 
Par brokastu un launaga nodrošināšanu Jēkabpils novada pašvaldības skolu ēdnīcās 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumiem un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 
12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Pirmsskolas grupu skolēniem brokastis un launagu nodrošināt no pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem. 
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2.1.-4.klašu pagarināto dienas grupu skolēniem launagu nodrošināt no pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem. 
 
 
 

Lēmums Nr.334 
Par starpības apmaksu starp valsts noteikto  

un pašvaldības noteikto pusdienu maksu 1.klases skolniekiem Ābeļu pamatskolā 
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 
Ņemot vērā 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu, Finanšu komiteju ierosinājumiem un pamatojoties LR likuma „Par pašvaldībām” 
12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, 
28.10.2010. LR Ministru kabineta noteikumi nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Apmaksāt Ābeļu pamatskolas 1.klases skolniekiem 2012./2013 mācību gadā pusdienu izmaksu 
starpību Ls 0.30 dienā vienam skolniekam, starp pašvaldības noteikto pusdienu cenu Ls 1.10 un 
valsts noteikto cenu Ls 0.80. 
2. Apmaksu veikt no Ābeļu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 
 
 
 

Lēmums Nr.335 
Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni” 

2.sējuma tulkošanai un tipogrāfijas izdevumiem 
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 
Ņemot vērā 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un deputāta U.Auzāna ierosinājumu un pamatojoties 
uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu  
 
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 
PRET – 3 balsis (Gints Audzītis, Aldis Jasis, Anita Lemaka); ATTURAS – nav, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
  
1. Piešķirt līdzekļus Ls 100 (Viens simts latu 00 santīmi) apmērā grāmatas „Sibīrijas bērni” 
2.sējuma tulkošanai un tipogrāfijas izdevumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pēc 
piestādītā rēķina. 
2. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos. 
 
 

 
Lēmums Nr.336 

 Par elektrības norēķinu kartēm 
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______________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns, R.Rubina 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2009.gada 
17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša  persona 
atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils novadā”, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
Jēkabpils novada pašvaldības un Biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” 2009.gada 8.decembrī 
noslēgtajam dāvinājuma (ziedojuma) līgumam Nr.67 „Elektrības norēķinu karte-500 kW” noteikt 
papildus jaunu mazaizsargāto mērķu grupu, kam šīs kartes varētu izdalīt – Jēkabpils novada 
pašvaldības ģimenes vai personas, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes vai personas statuss. 
 

 
 

Lēmums Nr.337 
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas datorspeciālista noteiktās mēnešalgas 

apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 
 
Ņemot vērā 2012.gada 13.septembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu un 
pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu 
(apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16., 9.§) un 
Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikumu 
(apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16., 10.§), 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, 

Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (Gints Audzītis); Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
Ar 2012.gada 1.septembri apstiprināt atbilstoši darbinieka novērtēšanas rezultātiem noteikto 
mēnešalgu amatam - datorspeciālists Ls 485 (četri simti astoņdesmit pieci lati). 
 
 

 
Lēmums Nr.338 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.339 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
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_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.340 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.341 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.342 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.343 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.344 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

 un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.345 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  



23 
 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.346 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
 _____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.347 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
 

Lēmums Nr.348 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.349 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.350 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

Lēmums Nr.351 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 
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 un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.352 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.353 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.354 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.355 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 
 

Lēmums Nr.356 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.357 
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Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.358 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.359 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.360 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 
Lēmums Nr.361 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

 
Lēmums Nr.362 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
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Lēmums Nr.363 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.364 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.365 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.366 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.367 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.368 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
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Lēmums Nr.369 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.370 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 

 

Lēmums Nr.371 
Par grozījumiem 24.05.2012. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.203 „Par nokavētā 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode, A.Liepiņa 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
  
 

Lēmums Nr.372 
Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 
E.Meņķis, R.Mazulāne 

 
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama 
 
 

Lēmums Nr.373 
Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa komandējumu 

_______________________________________________________ 
U.Auzāns, Dz.Nartiša 

 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Zemgales 
plānošanas reģiona INTERREG IVC programmas projektu „Regio – Crafts” sadarbības partnera 
biedrības „Kultrele Haadsted 2018” uzaicinājumu un 13.09.2012. Jēkabpils novada domes Finanšu 
komitejas ierosinājumu, 
 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav; Edvīns Meņķis nepiedalās lēmuma 

pieņemšanā, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Komandēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi piedalīties pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Frīslanas provinces pašvaldību – Nīderlandē laikā no 2012.gada 26.septembra līdz 
2012.gada 29.septembrim. 
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2. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu Uldi Auzānu parakstīt šo lēmumu. 
 
 

 
Lēmums Nr.374 

Par projekta „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012”” īstenošanu 
___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 
 
Pamatojoties uz saņemto informāciju no Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  par to, ka Lauku 
atbalsta dienests ir apstiprinājis LPS projektu „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža 
dienās 2012””, kurā kā partneris ir iesaistīta arī Jēkabpils novada pašvaldība.  
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt projekta īstenošanu un projektā plānoto līdzfinansējumu Ls 100 (Viens simts latu 00 
santīmi) apjomā nodrošināt no Kalna pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.   
2. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.  
 
 
 

Lēmums Nr.375 
Par grozījumiem Jēkabpils novada  Sociālā dienesta struktūrvienības SOCIĀLĀS APRŪPES 

NAMS ”MEŽVIJAS” nolikumā 
___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, R.Rubina 
 
Ņemot vērā LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta 
norādījumus un ieteikumus, lai reģistrētu kā sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu „Sociālā 
aprūpe”, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
Veikt Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības Sociālās aprūpes nams „Mežvijas” 
nolikumā šādu grozījumu: 
 
1. punktu izteikt jaunā redakcijā: 
„1.3. Sociālās aprūpes nams „Mežvijas” juridiskā adrese – Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV – 5202.”  
 
 
Nākamās  komiteju sēdes notiks 18.oktobrī 
Nākamā domes sēde notiks 25.oktobrī, plkst.11.00. 
 
Sēdi slēdz plkst.12.30. 
 


