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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
2012.gada 20.decembrī Nr.16 
                                                
Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  
Sēde sasaukta plkst.11:00 
Sēde atklāta plkst.11:05 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
Protokolē – Austra Boluža 
 
Piedalās: Domes deputāti: Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, Dzidra 
Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris 
Urbāns, Aivars Vanags. 
 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, juriskonsulte Inese Tumanova, 
informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, vecākā zemes lietu speciāliste Ingrīda 
Feldmane, darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas speciāliste Rasma Mazulāne, teritoriālās plānošanas 
speciāliste Dzidra Nartiša,  galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja 
Elga Ūbele, pagastu pārvalžu vadītāji un pienākumu izpildītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris 
Baltaruņķis, Maruta Cankale, Antons Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” 
pārstāve Ilze Kalniņa. 
 
Sēdē nepiedalās: deputāti Gints Audzītis un Ilgvars Prodišķis. 
 

Apstiprinātā darba kārtība: 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 
 
Nr.p.k. Lēmuma 

numurs 
Lēmuma nosaukums 

1.  471 Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Bebris”) 
2.  472 Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai  piederošajā nekustamajā 

īpašumā „Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
3.  473 Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
4.  474 Par nosaukuma maiņu Dignājas pagastā 
5.  475 Par nosaukuma piešķiršanu Dunavas pagastā 
6.  476 Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (kadastra 

Nr.56480020140, Ābeļu pagasts) 
7.  477 Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (kadastra 

Nr.56660060325, Kalna pagasts) 
8.  478 Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (kadastra 

Nr.56820020113, Rubenes pagasts) 
9.  479 Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (kadastra 

Nr.56820120113, Rubenes pagasts) 
10.  480 Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta  (kadastra 

Nr.56820070098, Rubenes pagasts) 
11.  481 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  (kadastra Nr. 5648 002 0075; 

Ābeļu pagasts) 
12.  482 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  (kadastra Nr. 5666 006 0308 
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Kalna pagasts) 
13.  483 Par zemes vienības daļas ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  (Leimaņu  pagasts) 
14.  484 Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā 
15.  485 Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā 
16.  486 Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā  
17.  487 Par zemes ierīcības projekta „Plikšas”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.56820060023, 

apstiprināšanu 
18.  488 Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā 
19.  489 Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu „Jaunsīļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 

novadā 
20.  490 Par amata vienības jurists – iepirkuma speciālists izveidošanu 
21.  491 Par sporta pasākumu organizators (3423 03)  amata slodzes palielināšanu 
22.  492 Par Dūņenieku kluba ēkas renovāciju  
23.  493 Par nekustamā īpašuma „D/s Veselība Nr.65”, Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu (G.Pavlova, Pils rajons 200-50, 

Jēkabpils) 
24.  494 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA „ADONISS”  (SIA 

“ADONISS”, VRNr.45403004556) 
25.  495 Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu SIA „MIKOR” (SIA „MIKOR”, 

VRNr.45403001297, juridiskā adrese Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 
LV-5201) 

26.  496 Par nedzīvojamās telpas īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā nomu  
(Krištobāns Jānis, Liepas 5-9, Liepas, Zasas pagasts) 

27.  497 Par meža cirsmu 12 nogabalu nekustamajos īpašumos „Alužāni” un „Baltkalniņi”,  
Rubenes pagastā, Jēkabpils no vadā pārdošanu izsolē 

28.   
Atlikts  

Par dzīvojamās mājas „Ošugravas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, būves 
apzīmējums kadastrā 5648-005-0002-002, nojaukšanu un izslēgšanu no bilances 

29.  498 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadalīšanu 2012.gada decembrī 

30.  499 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu no piecu gadu 
vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 2012.gada decembrī 

31.  500 Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības 
programmām un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu 
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadalīšanu 2012.gada decembrim 

32.  501 Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam” apstiprināšanu 

33.  502 Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam” apstiprināšanu 

34.  503 Par brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem 
35.  504 Par ceļu fonda līdzekļu projekta „Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības 

uzlabošanai Rubeņu ciemā” izlietošanu aizdevuma pamatsummas apmaksai 
36.  505 Par noteikumu  „Jēkabpils novada pašvaldības dabas resursu līdzekļu pārvaldīšanas 

kārtība” apstiprināšanu 
37.  506 Par grozījumiem 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.52 „Jēkabpils novada pašvaldības 

administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši 
novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu” 

38.  507 Par Grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumā” (apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) 

39.  508 Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apstiprināšanu 
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40.  509 Par darba samaksas noteikšanu vēlēšanu komisijas locekļiem un iecirkņu komisijas 
locekļiem 2013.gada pašvaldības vēlēšanās 

41.  510 Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 
saistītās nokavējuma naudas dzēšanu („Saulieši”, Dunavas pagasts, kadastra Nr. 5654 

004 0234) 
42.  511 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no pagasta pārvalžu grāmatvedības 

uzskaites 
43.  512 Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu  
44.  513 Par Gunta Jakubovska iesniegumu  
45.  514 Par biedrības „Sporta klubs „Slīterāni”” iesniegumu  
46.  515 Par Jura Rubiķa iesniegumu 
47.  516 Par  Dunavas Romas katoļu draudzes iesniegumu 
48.  517 Par Carnikavas novada domes iesniegumu 
49.  518 Par deleģējuma līguma termiņa pagarināšanu 
50.  519 Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 

saistītās nokavējuma naudas dzēšanu („Zodāni”, Leimaņu pagasts, kadastra Nr.5674 

005 0091) 
51.  520 Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim („Bružuki”, 

Dunavas pagasts, kadastra Nr. 5654 004 0218) 
52.  521 Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna 

pagasta Dubultu ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma un saistību 
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai apstiprināšanu 

53.  522 Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Zasas pagasta Liepu ciemā” 
tehniski ekonomiskā pamatojuma un saistību ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanai apstiprināšanu 

 

 

 

 

Lēmums Nr.471 

Par medību tiesību izmantošanu 
(Mednieku klubs „Bebris”) 

___________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

 
  Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 
15.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Medību noteikumi” un likumu 
„Medību likums”, 
   
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
Atļaut Ābeļu un Kalna pagastu pārvaldēm slēgt līgumu uz 3 gadiem ar Mednieku klubu „Bebris”, 

reģistrācijas Nr.40008098114, juridiskā adrese: Siliņu iela 34, Jēkabpils, par medību tiesību izmantošanu uz  
sekojošiem zemes gabaliem (saskaņā ar Pielikumu): 

1. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Grants karjers”, Ābeļu pagasts, - 4.39 ha; 
2. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā īpašumā „Līvi (Bartmanis)”, Ābeļu pagasts, - 3.3 ha; 
3. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība Ābeļu pagastā, - 7.7 ha; 
4. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība Jaunmurri, Kalna pagastā, -2.9 ha; 
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5. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība Pagasta zeme, Kalna pagastā, - 4.21 ha; 
6. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība Priednieki, Kalna pagastā, - 1.7 ha. 

 
 

Lēmums Nr.472 

Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai  

piederošajā nekustamajā īpašumā „Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR likumu „Medību 
likums” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Medību noteikumi”,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Edmunds Erdlāns), Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar mednieku klubu „Upeslīči”, 

reģistrācijas Nr.40008052104, juridiskā adrese Krasta iela 63-6, Jēkabpils, par zemes gabala 42.6 ha platībā, 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils 
novadā, kadastra Nr.56520020104, medību tiesību izmantošanu.  

2. Uzdot juriskonsultei sagatavot līguma projektu, paredzot tā vienpusēju grozīšanu atbilstoši 
pašvaldības apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem. 

 
 

Lēmums Nr.473 

Par medību tiesību izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībai  

piederošajā nekustamajā īpašumā „Banderi”,  

Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR likumu „Medību 
likums” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Medību noteikumi”,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar mednieku kolektīvu „Dignāja”, 

tās vadītāja Anda Bikaunieka personā, par zemes gabala 72.9 ha platībā, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novada, medību tiesību 
izmantošanu. 

2. Uzdot juriskonsultei sagatavot līguma projektu, paredzot tā vienpusēju grozīšanu atbilstoši 
pašvaldības apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem. 

 

 

Lēmums Nr.474 

Par nosaukuma maiņu Dignājas pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
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Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „VMF Mežs”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā ar 

„Valsts mežs”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 
 

Lēmums Nr.475 

Par nosaukuma piešķiršanu Dunavas pagastā 
________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 
 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt nosaukumu „Valsts mežs”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads un apvienot vienā īpašumā 

zemes vienības  
Kadastra apzīmējums Platība, ha 

56540020011 380.2 
56540020012 0.4 
56540020018 0.5 
56540020021 1544.6 
56540030055 323.8 
56540030059 55.1 
56540030060 517.1 
56540030061 177.3 
56540030062 7.3 
56540030063 259.9 
56540030068 2.4 
56540030074 5.3 
56540030077 0.2 
56540030078 0.4 
56540040265 196.0 
56540060118 48.4 
56540060122 2.3 
56540060124 1115.2 
56540060125 5.5 
56540060126 4.2 
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56540060127 7.9 
56540060130 10.3 
56540060135 1.6 
56540060141 3.8 
56540060156 101.5 
56540060157 0.2 
56540060162 5.1 
56540060164 1.0 
56540080133 27.2 

 
 

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

 
 

Lēmums Nr.476 

Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta 
(Ābeļu pagasts) 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Apbūvētais zemes gabals – 0.08 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 

2. Apstiprināt nosaukumu un adresi D/s Liesma Nr.104, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5212. 
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai - 0.08 

ha. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
 

 
 

Lēmums Nr.477 

Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta 
(Kalna pagasts) 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 
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dome NOLEMJ: 

 
1. Apbūvētais zemes gabals – 2.02 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība zemes vienībai - 2.02 ha. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
 

 
Lēmums Nr.478 

Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta 
(Rubenes pagasts) 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Apbūvētais zemes gabals– 0.3 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve - 0.3 ha. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
 

 
 

Lēmums Nr.479 

Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta 
(Rubenes pagasts) 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 
1. Apbūvētais zemes gabals – 0.5 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai - 0.5 ha. 
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 

 
 

Lēmums Nr.480 

Par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta 
(Rubenes pagasts) 

_____________________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 

 
 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 
1. Apbūvētais zemes gabals – 0.1 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai - 0.1 ha. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
 

 
 

Lēmums Nr.481 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(; Ābeļu pagasts) 

________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 21daļu.  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību – 0.08 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai –0.08 ha. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 
 

 

 
Lēmums Nr.482 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Kalna pagasts) 

_____________________________________________________________ 
A.Vanags, I.Feldmane 
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Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 21daļu.  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību – 3.3 ha. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība zemes vienībai– 3.3 ha. 
3. Noteikt ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam Brīvzemnieki, Kalna pagasts, Jēkabpils 

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

 

 

 
Lēmums Nr.483 

Par zemes vienības daļas ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  
(Leimaņu  pagasts) 

________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra 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 21daļu.  

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt zemes gabalu: 
a. zemes gabals (pēc grafiskā pielikuma) – platība 2.29 ha; 

b. zemes gabals (pēc grafiskā pielikuma) – platība 6.7 ha; 

2. Atdalīto zemes vienību 6.7 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā. 
3. Atdalītai zemes vienībai 6.7 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
4. Zemes gabalu platības var tikt precizētas veicot zemes gabala sadalīšanu un kadastrālo uzmērīšanu, 

kadastra Nr. atdalītajam zemes gabalam piešķir Valsts Zemes dienests. 
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. 

 

 

 
Lēmums Nr.484 

Par zemes nomu Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā  
___________________________________________________  

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 
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kabineta noteikumus Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 
 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt SIA „OZO INVEST”, reģistrācijas Nr.45403028198, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 17, 

Jēkabpils, zemes gabalu ar platību 3.2 ha ar apzīmējumu kadastrā 56480030058, zemes gabalu ar platību 
2.7 ha, zemes gabalu ar platību 4.9 ha, zemes gabalu ar platību 2.82 ha,  izmantošanai lauksaimniecībā. 

2. Zemes gabalus iznomāt bez apbūves tiesībām, nomas līgumā paredzot pašvaldībai tiesības vienpusēji 
atteikties no zemes nomas līguma pēc tam, kad tiks pieņemts Zemes pārvaldības likums, bet ne ilgāk kā 
3 gadus. 

3. Noteikt nomas maksu - 3 % (trīs procenti) no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 
4. 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, 
noslēgt zemes nomas līgumu. 

 
 

 

 
Lēmums Nr.485 

Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā  
___________________________________________________  

A.Vanags, I.Feldmane 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta noteikumus Nr.735 „Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt Zasas pagasta Prodiška zemnieku saimniecībai „Stabiņi” (īpašnieks Ilgvars Prodišķis), 

reģistrācijas Nr.45404005154, juridiskā adrese: „Stabiņi”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, zemes 
gabalu ar aptuveno platību 7.4 ha ar apzīmējumu kadastrā 56980070059 un zemes gabalu ar aptuveno 
platību 4.0 ha, izmantošanai lauksaimniecībā. 

2. Zemes gabalus iznomāt bez apbūves tiesībām, nomas līgumā paredzot pašvaldībai tiesības 
vienpusēji atteikties no zemes nomas līguma pēc tam, kad tiks pieņemts Zemes pārvaldības likums, bet ne 
ilgāk kā 3 gadus. 

3. Noteikt nomas maksu - 3 % (trīs procenti) no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 
4. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu, 
noslēgt zemes nomas līgumu. 
 
 

 

Lēmums Nr.486 

Par zemes nomu Zasas pagastā Jēkabpils novadā  
___________________________________________________  

A.Vanags, I.Feldmane 
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Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz 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 – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt Zasas pagasta Prodiška zemnieku saimniecības „Stabiņi” (īpašnieks Ilgvars Prodišķis), 

reģistrācijas Nr.45404005154, juridiskā adrese: „Stabiņi”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads zemes 
gabalu ar aptuveno platību 67.2 ha zemes gabalā „Pagasta zeme” Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 10 gadiem. 

2. Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības. 

3. Uzdot Zasas pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu, 
noslēgt zemes nomas līgumu. 

 
 

Lēmums Nr.487 

Par zemes ierīcības projekta „Plikšas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma 9.pantu un Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 55. punktu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Plikšas”, Rubenes pagasts, zemes vienības 
sadalīšanai saskaņā ar SIA „DL Dati” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Plikšas”, Rubenes pagasts, piešķirot nosaukumu „Jaunplikšas”, zemes 
gabalu 16.7 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā); 

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Jaunplikšas”, Rubenes pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes gabals 1.0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Plikšas” sastāvā. 
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība zemes gabalam 1.0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā); 
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 
Lēmums Nr.488 

Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā 
_____________________________________________________________________ 

I.Tumanova 
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Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus un 

pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu, 61.panta trešo daļu un Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

Izdarīt grozījumus Administratīvās komisijas nolikumā (apstiprināts ar 20.08.2009. sēdes lēmumu, 
protokols Nr.5, 39.§) – pielikumā. 
 
 

PIELIKUMS  
Jēkabpils novada domes 20.12.2012. 

sēdes lēmumam Nr.488(protokols Nr.16)  
 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

20.12.2012. sēdes lēmumu Nr.488 (protokols Nr.16). 

 

 
Grozījumi Administratīvās komisijas nolikumā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

61.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu 

 

Izdarīt Administratīvās komisijas nolikumā (apstiprināts ar 20.08.2009. sēdes lēmumu, protokols 
Nr.5, 39.§) šādu grozījumus: 

 
1. Izteikt nolikuma 2.3. punktu šādā redakcijā: 
„2.3. Komisija izskata domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora 
novizētos dokumentus.” 
 
2. Izteikt nolikuma 2.4. punktu šādā redakcijā: 
„2.4. Komisija var sniegt viedokli, priekšlikumus domes pastāvīgajām komitejām, komisijām, domes 
administrācijai jebkurā pašvaldības darbības jautājumā, kas ietilpst tās kompetencē.” 
 
3. Izteikt nolikuma 3.1. punktu šādā redakcijā: 
„3.1. Komisija sastāv no 6 (sešiem) locekļiem ar balsošanas tiesībām.” 
 
4. Izteikt nolikuma 3.3. punktu šādā redakcijā: 
„3.3. Komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās juriskonsults. Komisijai ir tiesības nepieciešamības 
gadījumā pieaicināt citus domes administrācijas darbiniekus, citu institūciju pārstāvjus, konsultantus. 
Pieaicinātās personas ir bez balsošanas tiesībām.” 
 
5. Izteikt nolikuma 3.6.6. punktu šādā redakcijā: 
„3.6.6. sagatavo Komisijas lēmuma projektu par jautājumiem, kas tiek izskatīti Komisijas sēdēs, 
nepieciešamības gadījumā pieaicinot juriskonsultu.” 
 
6. Izteikt nolikuma 3.6.7.punktu šādā redakcijā: 
„3.6.7. sagatavo Komisijas dokumentus to nosūtīšanai lietas dalībniekiem, zvērinātajam tiesu izpildītājam un 
citām valsts un pašvaldību institūcijām, ievada Sodu reģistrā informāciju par Komisijas pieņemtajiem 
lēmumiem un to izpildi.” 
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7. Izslēgt nolikuma 3.6.8., 3.7. punktu. 
 
8. Izteikt nolikuma 4.2.punktu šādā redakcijā: 
„4.2. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc saņemto dokumentu apjoma un izskatīšanas termiņa.” 
 
9. Izteikt nolikuma 4.4.punktu šādā redakcijā: 
„4.4. Komisija pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsojot par lēmumu balsis sadalās 
vienādi, izšķiroša ir komisijas priekšsēdētāja, vai viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka 
balss. Sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Protokolā ieraksta kā konkrēti katrs 
Komisijas loceklis ir balsojis.” 
 
10. Papildināt nolikumu ar 4.8.punktu: 
„4.8. Par Komisijas pieņemto lēmumu izpildi kontroli veic domes administrācijas Finanšu un ekonomikas 
nodaļa, kas informē Komisiju par neizpildītajiem lēmumiem reizi ceturksnī.” 
 
11. Papildināt nolikumu ar 4.9.punktu: 
„4.9. Komisijas dokumentu pārvaldi, uzskaiti un saglabāšanu nodrošina domes administrācijas Lietvedības 
nodaļa.” 

 
 

Lēmums Nr.489 

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu „Jaunsīļi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 

______________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 15.panta pirmās 
daļas 14. punktu, Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9., pantu, 63.panta pirmās daļas 
1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 1.panta 21.punktam, 13.panta pirmo un 
piekto daļu, 16.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu, 30.panta sesto daļu,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Aldis Jasis, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); 
PRET – nav balsis; ATTURAS – 2 balsis (Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 

1. Uzdot Agrim Šulte, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas un 6 (sešu)  mēnešu laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienas atjaunot zemes gabalu iepriekšējo stāvokli, dīķi aizberot daļā, kas atrodas 
zemes gabalā, nosaukums „Kalna Sīļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, pārējā dīķa daļas, kas atrodas 
zemes gabalā ar nosaukumu „Jaunsīļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, izbūvi sakārtot atbilstoši šajā 
atzinumā minēto tiesību normu prasībām.  

2. Lēmuma izpildes kontroli veic Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 
 
 

Lēmums Nr.490 

Par amata vienības jurists – iepirkuma speciālists izveidošanu 

____________________________________________________ 
E.Meņķis, J.Subatiņš, M.Cankale, I.Tumanova 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par 
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pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi Nr.1651 
„Noteikumi par  valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas 
pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, 20.11.2010. Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi Nr.1075 
„Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Edvīns 
Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – 1 balss (Anita Lemaka), 
ATTURAS – 3 balsis (Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Inga Martinova), Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 

1. Izveidot ar 2013.gada 1.februāri novada administrācijas Lietvedības nodaļā amata vienību jurists – 
iepirkuma speciālists – 1.0 slodzes. 
2. Papildināt Jēkabpils novada domes 20.01.2011.gada sēdes (protokols Nr.1.,16.§) lēmumu „Par 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”. 

 

Pielikums Nr.1 papildinājums 

 Jēkabpils novada domes 

 20.01.2011.  sēdes lēmumam (protokols Nr.1, 16.§) 
 

Mēnešalgas grupa  

 

Amata nosaukums  

 

slodze  Apstiprināšanai 

mēnešalgas 

maksimālais apmērs  

9 Jurists – iepirkuma 

speciālists 

1.0 500 

 
 

 
Lēmums Nr.491 

Par sporta pasākumu organizators (3423 03) amata slodzes palielināšanu 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu un ņemot vērā 2012.gada 

13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu 
komitejas ierosinājumus,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome 
NOLEMJ: 
 

1. Noteikt sporta pasākumu organizators  1,0 (vienu)  amata slodzi ar 2013.gada 1.janvāri. 
2. Apstiprināt grozījumus Jēkabpils novada domes 20.01.2011.gada sēdes (protokols Nr.1.,16.§) 

lēmumu „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 
apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”. 

3.Atcelt 2011.gada 24.februāra protokols Nr.3, lēmuma Nr.20. Par amata – sporta pasākumu 
organizators (3423 03) izveidošanu un darba algas apstiprināšanu  1.punktu. Slodze 0,5 

 

Pielikums Nr.1 papildinājums 

Jēkabpils novada domes 

 20.01.2011.  sēdes lēmumam (protokols Nr.1, 16.§) 
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Mēnešalgas grupa  

 

Amata nosaukums  

 

slodze  Apstiprināšanai 

mēnešalgas 

maksimālais apmērs  

6 sporta pasākumu 
organizators 

1.0 278 

 
 
 

Lēmums Nr.492 

Par Dūņenieku kluba ēkas renovāciju  
__________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Finanšu komitejas ierosinājumus,  

  
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 

Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei Dūņenieku kluba ēkas grīdas nomaiņas un jumta tekošo daļu remonta 
izdevumus iekļaut pārvaldes 2013.gada budžetā. 
 
 

 

Lēmums Nr.493 

Par nekustamā īpašuma „D/s Veselība Nr.65”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā  
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 
A.Vanags, R.Mazulāne 

 
 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8. punktu, 8.panta 3.daļu, 37. panta 1. daļas 
4.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - zemes  
atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi 
ieskaitāmi pašvaldības budžetā”  
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „D/s Veselība Nr.65”, Ābeļu pagastā, 

Jēkabpils novadā, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0051 3316, par brīvu cenu. 
2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „D/s Veselība Nr.65”, Ābeļu pagastā, 

Jēkabpils novadā, nosacīto cenu LVL  1066.00  (viens tūkstotis sešdesmit seši lati 00 santīmi). 
 

 
 

Lēmums Nr.494 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA „ADONISS” 
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 (SIA „ADONISS”, VRNr.45403004556) 
_________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada 

dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt telpu Nr.2, 23.3 kv.m platībā Bebru ielā 108, Jēkabpilī  SIA „ADONISS”, VRNr.45403004556, 

juridiskā adrese Pasta iela 17, Jēkabpils, LV-5201, uz vienu gadu, t.i. no 2013.gada 1.janvāra līdz 
2013.gada 31.decembrim.  

2. Noteikt nomas maksu par iznomāto biroja telpu- 0.38 Ls/kv.m. bez PVN.  
3. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 
 

 

Lēmums Nr.495 

Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu SIA „MIKOR” 
_______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 
  
 Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, likuma „Par 
zemes dzīlēm” 4.panta 5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu, 19.12.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4. un 7.punktu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izsniegt SIA „MIKOR”, VRNr.45403001297, juridiskā adrese Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5201, atļauju veikt derīgo izrakteņu smilts - grants un smilts ieguvi, smilts - grants un smilts 
ieguves atradnēs „Laukāres”, iecirknī „Laukāres”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 
īpašumā „Dzelzīši”, Leimaņu pagastā, kadastra Nr.5674 003 0017, zemes vienībā 4,99 ha platībā, 
saskaņā ar 2011.gada 10.oktobrī noslēgto Zemes nomas līgumu. 

2. Noteikt, ka bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja SIA „MIKOR” smilts - grants un smilts 
ieguves atradnēs „Laukāres”, iecirknī „Laukāres”, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 
īpašumā „Dzelzīši” zemes vienībā, derīga līdz 2021.gada 30.septembrim.  

3. Apmaksāt SIA „MIKOR”, VRNr.45403001297, juridiskā adrese Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5201, valsts nodevu LVL 100.00 (viens simts lati un 00 santīmi) par bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, vienotais 
reģistrācijas Nr.90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā LV51HABA0551 0341 2525 1.  

4. Uzdot Jēkabpils novada Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai Ministru 
kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 37. punktā noteiktajā kārtībā katru gada ceturksni līdz tam sekojošā 
mēneša divdesmitajam datumam informēt dienestu par izsniegtajām un anulētajām atļaujām. 

5. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 
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Lēmums Nr.496 

Par nedzīvojamās telpas  

īpašumā „Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā nomu  
 (Zasas pagasts) 

________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne,  
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumus un pamatojoties un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu, 41.panta 4.punktu, Civillikuma 1036.pantu un 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 
1.nodaļas 4.2.punktu, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda 
Svarāne, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt J.K. Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, nedzīvojamo telpu Nr.23 (virtuvi) nekustamajā īpašumā 

„Bērnudārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagastā Jēkabpils novadā, 20.6 kv.m. platībā, sīku kokapstrādes 
darbu veikšanai personīgām vajadzībām, uz 3 (trīs) gadiem, saskaņā ar Būves tehniskās inventarizācijas 
lietas Nr.190, telpu raksturojumu Pielikums Nr.1 : 
 

Nr.p.k Telpas nosaukums Platība Kv.m. 

1. Telpa Nr.23 20.6 
 Kopā: 20.6 

 
2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 5.00 Ls bez PVN gadā un Nomnieka pienākumu veikt ēkas 

uzraudzīšanu un par saviem līdzekļiem sakopt piekrītošo teritoriju.  
3. Nomnieks maksā Iznomātājam par elektroenerģiju saskaņā ar elektroenerģijas  skaitītāju, pēc Zasas 

pagasta pārvaldes piestādīta rēķina. 
4. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar J.K. Zasas 

pagastā, Jēkabpils novadā.  
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.497 

Par meža cirsmu 12 nogabalu nekustamajos īpašumos „Alužāni” un „Baltkalniņi”,  Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē 

____________________________________________________________________ 
R.Mazulāne 

 
12.12.2012. Jēkabpils novada dome saņēma Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vadītājas 

iesniegumu Nr.RPP/1-8/12/47 ar lūgumu pārdot izsolē meža cirsmas 5 (piecus) nogabalus zemes vienībā ar 
apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0083, nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils 
novadā, kadastra Nr.5682-003-0083 un meža cirsmas 7 (septiņus) nogabalus zemes vienībās ar apzīmējumu 
kadastrā Nr.5682-003-0090 un Nr.5682-003-0091, nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682-003-0090. 
Pārdodamās cirsmas nogabali: 
1. nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā: 

1.1. zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0090, kvartāls Nr.2, nogabals 3; 4; 5, izcērtamā 
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platība 3.30 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 833.71 m3, 
cirsmas vērtība Ls 10399.07; 

1.2. zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0091, kvartāls Nr.2, nogabals 8; 19, izcērtamā 
platība 3.1 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 858.69 m3, 
cirsmas vērtība Ls 7697.74; 

1.3. zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0091, kvartāls Nr.2, nogabals 29; 30, izcērtamā 
platība 1.00 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 194.31 m3, 
cirsmas vērtība Ls 1639.75; 

2. nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā, zemes vienībā ar apzīmējumu 
kadastrā 5682-003-0083 ir: 
2.1. kvartāls Nr.1, nogabals 1, izcērtamā platība 4.00 ha, cirtes veids – sanitārā, cirtes izpildes veids - 

izlases, cirsmas krāja 122.60 m3, cirsmas vērtība Ls 1017.09; 
2.2. kvartāls Nr.1, nogabals 12; 13; 14; 16, izcērtamā platība 6.00 ha, cirtes veids – sanitārā, cirtes 

izpildes veids - izlases, cirsmas krāja 256.59 m3, cirsmas vērtība Ls 1717.79; 
     Pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus konstatēts, ka meža cirsmas 12 nogabalu pārdošanas 
rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai.  

Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
3. panta pirmās daļas 1. punktu, 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro un 
trešo daļu, 8. panta ceturto daļu, 8. panta piekto daļu, 9. panta trešo daļu, 10. pantu, 11. panta otro daļu, 13. 
pantu, 15. pantu, 

 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris 
Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo meža cirsmu 5 

(pieciem) nogabaliem zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0083, nekustamajā īpašumā 
„Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682-003-0083 un meža cirsmu 7 
(septiņiem) nogabaliem zemes vienībās ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0090 un Nr.5682-003-
0091, nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682-003-0090, 
no kuriem: 

1.1.  nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā: 
1) zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0090, kvartāls Nr.2, nogabals 3; 4; 5, izcērtamā 

platība 3.30 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 833.71 m3, 
cirsmas vērtība Ls 10399.07; 

2) zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0091, kvartāls Nr.2, nogabals 8; 19, izcērtamā 
platība 3.1 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 858.69 m3, 
cirsmas vērtība Ls 7697.74; 

3) zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0091, kvartāls Nr.2, nogabals 29; 30, izcērtamā 
platība 1.00 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 194.31 m3, 
cirsmas vērtība Ls 1639.75; 

1.2.  nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā, zemes vienībā ar 
apzīmējumu kadastrā 5682-003-0083 ir: 
1) kvartāls Nr.1, nogabals 1, izcērtamā platība 4.00 ha, cirtes veids – sanitārā, cirtes izpildes veids - 

izlases, cirsmas krāja 122.60 m3, cirsmas vērtība Ls 1017.09; 
2) kvartāls Nr.1, nogabals 12; 13; 14; 16, izcērtamā platība 6.00 ha, cirtes veids – sanitārā, cirtes 

izpildes veids - izlases, cirsmas krāja 256.59 m3, cirsmas vērtība Ls 1717.79; 
2. Noteikt meža cirsmu 5 (pieciem) nogabaliem zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0083, 

nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682-003-0083 un 
meža cirsmu 7 (septiņiem) nogabaliem zemes vienībās ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0090 un 
Nr.5682-003-0091, nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra 
Nr.5682-003-0090, sākumcenu (nosacītā cena) LVL 27000,00 (divdesmit septiņi tūkstoši lati un 00 
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santīmi).  
3. Apstiprināt meža cirsmu 5 (pieciem) nogabaliem zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-

0083, nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682-003-
0083 un meža cirsmu 7 (septiņiem) nogabaliem zemes vienībās ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-
0090 un Nr.5682-003-0091, nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, 
kadastra Nr.5682-003-0090, izsoles noteikumus (pielikumā). 

4. Meža cirsmu 12 (divpadsmit) nogabalu nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi” un  „Alužāni”, Rubenes 
pagastā, Jēkabpils novadā, izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  

5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
 

 

 

PIELIKUMS  
Jēkabpils novada domes 20.12.2012. 

sēdes lēmumam Nr.497 (protokols Nr.16) 

  
Jēkabpils novada pašvaldības 12 (divpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos „Baltkalniņi” un  

„Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā,  
IZSOLES NOTEIKUMI 

 
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo meža 
cirsmu 5 (piecu) nogabalu zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0083, nekustamajā īpašumā 
„Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682-003-0083 un meža cirsmu 7 (septiņu) 
nogabalu zemes vienībās ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0090, Nr.5682-003-0091, nekustamajā 
īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682-003-0090, turpmāk tekstā - 
Objekts, izsole. 
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 
2.1. meža cirsmu 5 (pieci) nogabali zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0083, un meža 
cirsmu 7 (septiņi) nogabali zemes vienībās ar apzīmējumu kadastrā Nr.5682-003-0090, Nr.5682-003-0091, 
tiek pārdoti vienā izsoles paketē kā viens pārdodamais objekts.  
Apliecinājums koku ciršanai nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 
Nr.8788148.  
Apliecinājums koku ciršanai nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 
Nr.878789. 
2.2. Pārdodamās meža cirsmas, turpmāk tekstā- Objekts ir:  
2.2.1. nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā: 
1) zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0090, kvartāls Nr.2, nogabals 3; 4; 5, izcērtamā platība 

3.30 ha, cirtes veids– galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 833.71 m3, cirsmas vērtība 
Ls 10399.07; 

2) zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0091, kvartāls Nr.2, nogabals 8; 19, izcērtamā platība 
3.1 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 858.69 m3, cirsmas vērtība Ls 
7697.74; 

3) zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-003-0091, kvartāls Nr.2, nogabals 29; 30, izcērtamā platība 
1.00 ha, cirtes veids – galvenā, cirtes izpildes veids - kailcirte, cirsmas krāja 194.31 m3, cirsmas vērtība 
Ls 1639.75; 

2.2.2. nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā Jēkabpils novadā, zemes vienībā ar apzīmējumu 
kadastrā 5682-003-0083 ir: 
1) kvartāls Nr.1, nogabals 1, izcērtamā platība 4.00 ha, cirtes veids – sanitārā, cirtes izpildes veids- izlases, 

cirsmas krāja 122.60 m3, cirsmas vērtība Ls 1017.09; 
2) kvartāls Nr.1, nogabals 12; 13; 14; 16, izcērtamā platība 6.00 ha, cirtes veids – sanitārā, cirtes izpildes 

veids - izlases, cirsmas krāja 256.59 m3, cirsmas vērtība Ls 1717.79; 
2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  
3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
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4. Objekta izsoles sākumcena LVL 27000,00 (divdesmit septiņi tūkstoši lati un 00 santīmi). Maksāšanas 
līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 
5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas iesniedza rakstiskus piedāvājumus, iemaksāja 
reģistrācijas maksu LVL 50,00 (iemaksa, ko veic izsoles dalībnieks, lai segtu ar izsoli saistītos izdevumus) 
un nodrošinājumu 10% no objekta sākumcenas, t. i., LVL 2700.00 (divi tūkstoši septiņi simti lati un 00 
santīmi).  
6. Izsoles dalībnieku pieteikšanās:   
Izsolei var pieteikties pretendenti, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc 
adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, līdz 2013. gada 6.februārim (piedāvājuma pēdējā saņemšanas diena 
Jēkabpils novada pašvaldībā plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar atzīmi „Meža cirsmu 12 (divpadsmit) nogabalu 
nekustamajos īpašumos „Baltkalniņi” un „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā izsole. Neatvērt 
pirms izsoles”. Izsole notiks 2013. gada 6.februārī, plkst. 10.15, Jēkabpils novada pašvaldības apspriežu 
telpā 10, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. 
7. Izsoles dalībniekam (juridiskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
7.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
7.2. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija); 
7.3. spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences 
apjomu; 
7.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un 
valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona - to apkalpojošās 
Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību; 
7.5. pilnvarojums, kas apliecina juridiskās personas pārstāvības tiesības; 
7.6. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu. 
8. Izsoles dalībniekam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
8.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
8.2. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu; 
8.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un 
valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, ja persona veic saimniecisko darbību. 
9. Pieteikumā jānorāda: 
9.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 
9.2. adrese; 
9.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē; 
9.4. piedāvājuma iesniegšanas laiks; 
9.5. piedāvātā summa. 
Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 
10. Personām, kurām ir parādsaistības ar Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību piedalīties izsolē. 
11. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles dalībniekiem, kuri 
nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas 
tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, 
nodrošinājums tiek ieskaitīts nosolītā Objekta apmaksā. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek 
atmaksāta. 
12. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta sākumcenu. 
13. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un izsoles 
komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 
14. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu 
sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav šaubu, nosauc 
visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo par izsoles pabeigšanu. Par to tiek sastādīts 
protokols. 
15. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, 
izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kurus piedāvājušas vienādu 
augstāko cenu. 
16. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā norādītās 
cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
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17. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija piedāvā 
vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties Objektu, ir 
atzīstams par Objekta nosolītāju. 
18. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 
19. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas 
dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas 
Nr.90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā Nr. LV51 HABA 0551 0341 2525 1. Ja Objekta 
nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. 
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
20. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles 
rezultātus un slēdz cirsmu 12 nogabalu izstrādes līgumu. 
21. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 
22. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu izsoli var 
nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis 
augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 
23. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisija, kas apstiprināta 
ar 2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 69.§). 
24. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no izsoles dienas. 
25. Meža atjaunošanu izsoles cirsmās pēc to izstrādes veic Jēkabpils novada pašvaldība. 
 
 
 

Lēmums Nr.498 

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 

2012.gada decembrī 
__________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, B.Vaivode 
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris 
Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada 
decembrim Ls 35242  apjomā un sadalīt to sekojoši: 
 

Nr.p.k. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 8148.00 
2. Bērzgala pamatskola 2283.00 
3. Dignājas pamatskola 4400.00 
4. Dunavas pamatskola 3041.00 
5. Rubenes pamatskola 6388.00 
6. Zasas vidusskola 10982.00 

 
 

 

Lēmums Nr.499 

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu no piecu gadu vecuma bērnu 

apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām sadalīšanu 2012.gada decembrī 
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_______________________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns, B.Vaivode 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris 
Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu 
vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2012.gada decembrim Ls 1571 apjomā un iekļaujot no neizmantotā atlikumu Ls 216 sadalīt to 
sekojoši: 

 
Nr.p.k. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 136 
2. Bērzgala pamatskola 207 
3. Dignājas pamatskola 312 
4. Dunavas pamatskola 105 
5. Rubenes pamatskola 425 
6. Zasas vidusskola 602 

 
 

Lēmums Nr.500 

Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības programmām un 

mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 2012.gada decembrim 
_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, B.Vaivode 
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 
Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris 
Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu 
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada decembrim Ls 
1221 apjomā un sadalīt to sekojoši: 
 

Nr.p.k. Nosaukums Summa Ls 
1. Ābeļu pamatskola 233.00 
2. Bērzgala pamatskola 115.00 
3. Dignājas pamatskola 133.00 
4. Dunavas pamatskola 124.00 
5. Rubenes pamatskola 232.00 
6. Zasas vidusskola 384.00 

 
 

Lēmums Nr.501 

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam”” apstiprināšanu 
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_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

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

21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 

ierosinājumus,  
 

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.19 Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.4 par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam”” sekojošā redakcijā: 
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos Ls 3 275 805, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 
2.  Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos Ls 3 822 201, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 546 396 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada grozījumus 

saskaņā ar pielikumu Nr.4 
 
 

Lēmums Nr.502 

Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”” apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, B.Vaivode 

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

21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 

ierosinājumus,  
 

Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – 
1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.5 par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”” sekojošā redakcijā: 
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam ieņēmumos Ls 140 400, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 
2.  Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu  2012.gadam izdevumos Ls 183 240, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 42 840 saskaņā ar 

pielikumu Nr.3  
4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumu daļā Ls 625, izdevumu daļā Ls 

1803, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus Ls 1178 saskaņā ar pielikumu nr.4 
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gada 

grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.5 
 
 

Lēmums Nr.503 



24 

 

Par brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem 
_________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, A.Raginska  
 

Pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un 
ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Inga 
Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – 2 balsis 
(Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
Piešķirt brīvpusdienas Jēkabpils novada skolās  pirmsskolas grupu, 3.-.12 klases, Jēkabpils novadā 

deklarētajiem skolēniem, apstiprināto izcenojumu apjomā,  no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 
31.maijam. 

 
 

Lēmums Nr.504 

Par ceļu fonda līdzekļu projekta „Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu 

ciemā” izlietošanu aizdevuma pamatsummas apmaksai 
_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska, J.Subatiņš 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta  1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu; 
Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumu Nr.173 23.panta 23.9 punktu „Pašvaldību ceļu un ielu tīkla 
finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – 
1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Apmaksāt ERAF  projekta „Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu 
ciemā” Nr.3DP/3.2.1.3.1,/10/APIA/CFLA/066/023 aizņēmuma pamatsummu Ls 4028,18 no centralizētajiem 
ceļu fonda līdzekļiem. 
 

 

Lēmums Nr.505 

Par noteikumu „Jēkabpils novada pašvaldības dabas resursu līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” 

apstiprināšanu 

__________________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 15.panta 

1.daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 1.daļas 4.punktu, Dabas resursu nodokļa likumu   
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus, 
 

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt noteikumus „Jēkabpils novada pašvaldības dabas resursu līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” 
(pielikumā). 
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2. Atcelt Jēkabpils novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumu  11.§ „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtības apstiprināšanu”. 

 
 

PIELIKUMS 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

20.12.2012. sēdes lēmumu Nr.505 (protokols Nr.16) 

 

Noteikumi „Jēkabpils novada pašvaldības dabas resursu  

līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” 

 
Izdoti  saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 

 Dabas resursu nodokļa likumu, Likumu par budžetu un finanšu vadību 

 

1.Vispārīgie noteikumi 
1.1. Noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības dabas resursu   līdzekļu sadales, piešķiršanas un 
izlietošanas kārtību. 
1.2. Dabas resursu  līdzekļi tiek ieskaitīti un uzskaitīti Jēkabpils novada pašvaldības vides aizsardzības  
speciālā budžeta ( turpmāk  - speciālais budžets) kontā. 
1.3. Lēmumu par dabas resursu līdzekļu ieņēmumiem un dabas resursu līdzekļu izlietojumu kārtējam 
budžeta gadam pieņem Jēkabpils novada dome.  
 

2.Dabas resursu  līdzekļu sadale un izlietošana 
2.1. 50 procentus no dabas resursu līdzekļu ieņēmumiem   izlieto centralizēti: 
2.1.1. projektu finansēšanai  atbilstoši šo noteikumu 3.daļā noteiktajiem mērķiem 
2.2. 50 procentus no dabas resursu līdzekļu ieņēmumiem sadala starp Jēkabpils novada pagastu 
pārvaldēm.       

 
3. Dabas resursu  līdzekļu 

 izlietošanas mērķi 
 3.1. Dabas resursu nodokļa līdzekļus var izlietot tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar 
vides aizsardzību, atbilstoši  Dabas resursu nodokļa likuma noteiktajiem mērķiem: 

3.1.1.  augšņu un grunts aizsardzībai un sanācijai; 
3.1.2. ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā; 
3.1.3.  vides monitoringam; 
3.1.4.  bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai; 
3.1.5. gaisa aizsardzībai un klimata pārmaiņām; 
3.1.6. vides un dabas resursu izpētei, novērtēšanai, atjaunošanai; 
3.1.7. ūdeņu aizsardzībai un izmantošanas uzlabošanai 
3.1.8.  atkritumu apsaimniekošanas darba organizēšanai un uzlabošanai 
 

4.Dabas resursu  līdzekļu pārvalde 
4.1. Dabas resursu   līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Jēkabpils novada dome.  
4.2. Finanšu un ekonomikas nodaļa, pamatojoties uz Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļas  un pagasta pārvaldes iesniegumiem (tāmēm), sagatavo kopēju projektu dabas resursu   līdzekļus 
iekļaušanai kārtējā gada Jēkabpils novada pašvaldības speciālajā budžetā, norādot  katras pagasta pārvaldes 
un  centralizēto  līdzekļu apjomu un   izmantošanas mērķus  
4.3. Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa kopā ar pagasta pārvaldēm iesniedz 
priekšlikumus centralizēto dabas resursu līdzekļu izlietojumam - projektiem  

4.3. Jēkabpils novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa koordinē dabas resursu  līdzekļu ieņēmumu un 
izdevumu plānošanu, kā arī veic ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, pārskatu sagatavošanu 
saskaņā ar  likumu „Par grāmatvedību”, Likumu par budžetu un finanšu vadību un citiem Latvijas 
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Veic maksājumu uzskaiti atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli. 
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4.4. Finanšu un ekonomikas nodaļā   pagastu pārvaldes iesniedz apmaksai attaisnojošos dokumentus piešķirto 
līdzekļu apjomā dabas resursu   līdzekļu izlietojumam atbilstoši  mērķiem.  
4.5. Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa saskaņo pagasta pārvalžu iesniegtos 
dokumentus. 
4.6. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors kontrolē centralizēto un pagasta pārvaldēm piešķirto 
līdzekļu izlietojumu 
4.7. Par iepirkumu, cenu aptauju organizēšanu un līgumu slēgšanu un darbu pieņemšanu dabas resursu 
līdzekļu izlietojumu, tāmes ietvaros,  atbildīgi: 
4.7.1.  par centralizētajiem dabas resursu  līdzekļiem – Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļa un paraksta izpilddirektors 
4.7.2.  par pagasta pārvaldes dabas resursu  līdzekļiem – novada vārdā  pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. 8. Noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.  
 
 

Lēmums Nr.506 

Par grozījumiem 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.52 „Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas 

darbinieku un iestāžu vadītāju noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem 

apstiprināšanu” 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

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.§). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Aldis Jasis, Inga Martinova, Edvīns 
Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – 3 balsis (Ināra Blumberga, Dzidra 
Jakovicka, Anita Lemaka), NEPIEDALĀS Aija Raginska attiecībā uz savu mēnešalgas apmēra noteikšanu, 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt grozījumus 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.52 „Jēkabpils novada pašvaldības 
administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas 
rezultātiem apstiprināšanu”. atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem mainīto mēnešalgu ar 2013.gada 
1.janvāri  saskaņā ar pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2. 

2. Atļaut iestāžu vadītājiem apstiprināt algas izmaiņas sakarā ar izglītības līmeņa paaugstināšanos. 
 

 
                                                                                            PIELIKUMS Nr.1 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

20.12.2012. sēdes lēmumu Nr.506 (protokols Nr.16) 

 
Jēkabpils novada administrācijas darbinieku noteiktās mēnešalgas apmērs atbilstoši novērtēšanas 
rezultātiem: 
 

Vārds, uzvārds Amata nosaukums slodze Noteiktās 
mēnešalgas 
apmērs par 

slodzi 
Aija Raginska finanšu un ekonomikas 

nodaļas vadītājs 
1.0 659 
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Airīte Liepiņa nodokļu administratore 1,0 470 
Sandris Dimants būvinženieris 1.0 485 

Ilze Kalniņa lietvedis -sekretārs 1.0 440 
Aļona Semeiko sekretārs-arhivārs 0.5 189 
Aivis Kokins sporta pasākumu 

organizators 
1.0 267 

 
PIELIKUMS Nr.2 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes  

20.12.2012. sēdes lēmumu Nr.506 (protokols Nr.16) 

 
Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju noteiktās mēnešalgas apmērs atbilstoši novērtēšanas 
rezultātiem: 

 
Vārds, uzvārds Amata nosaukums slodze Noteiktās 

mēnešalgas 
apmērs par slodzi 

Raimonds 
Jaudzems 

Ābeļu pagasta pārvaldes 
vadītājs 

1,0 528 

Maruta Cankale Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja 

1.0 461 

Intra Kurme Rubenes pagasta pārvaldes 
vadītājs 

1.0 517 

Aļona Semeiko Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja 

0.5 215 

Kultūras nami    
Svetlana 
Koriņeva 

Ābeļu tautas nama vadītāja 1.0 264 

Anita Ozoliņa Dunavas kultūras nama 
vadītāja 

1.0 267 

Sandra 
Vecumniece 

Kalna kultūras nama vadītāja 0,7 191 

Gints Audzītis Leimaņu 
kultūras nama vadītāja 

1.0 270 

Anita Ķikute Zasas kultūras nama vadītāja 1.0 270 
Bibliotēkas    
Ineta Survillo Ābeļu bibliotēkas vadītāja 1.0 266 
Sandis Ruļuks Dunavas bibliotēkas vadītājs 1.0 266 
Inese Grauze Zasas bibliotēkas vadītāja 1.0 266 
Līga Zālīte Slates bibliotēkas vadītāja 0.75 199 

Gunta Jaunzeme Mežzemes bibliotēkas 
vadītāja 

1.0 258 

 
 

Lēmums Nr.507 

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

(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16. 9.§) 
_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.13.punktu, 41. panta pirmās 
daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu Jēkabpils 
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novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums izdots saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72. pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa, likuma 14. panta 

piekto daļu, 16. pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, likumu 

„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, 22.12.2009. 

Ministru kabineta Noteikumi Nr.1651„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību., 20.11.2010. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.1075. no „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 21.06.2010. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.565. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,  
 

Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – 
1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Izdarīt nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 
(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) sekojošus grozījumus: 
 
23. aizstāt pirmajā teikumā skaitli „20” ar skaitli „30” 

aizstāt otrajā teikumā skaitli „20” ar skaitli „50” 

44. aizstāt pirmajā teikumā skaitli „20” ar skaitli „30” 

aizstāt otrajā teikumā skaitli „20” ar skaitli „30” 
46. aizstāt pirmajā teikumā skaitli „20” ar skaitli „30” 
49.1. izteikt šādā redakcijā: viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona 

(darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus 
49.2. izteikt šādā redakcijā divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) 

pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta piecus gadus un vairāk 

Pārejas noteikumu 8.8 panta 2.a;b; punkts 
53. aizstāt  vārdus „slodzei līdz vienas minimālās darba algas” ar vārdiem „likumā 

noteiktajā” 
539 aiz vārda „prēmiju” papildināt ar vārdiem „naudas balvu” 
72. aiz vārda „dienām” papildināt ar vārdu „mācību” 
80. Papildināt ar punktu šādā redakcijā „2013.gadā gadījumos, kad ar šo likumu atlīdzība 

piesaistīta Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 
publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, 

piemērojams 2012.gada pirmajā pusgadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba 

samaksas apmērs, kas noapaļots pilnos latos, proti, 474 lati.”  
 
 

 

Lēmums Nr.508 

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apstiprināšanu 

___________________________________________________________________ 
A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu, 63.panta 3.daļu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, no 01.12.2009. 5.panta 1.daļas 1. 
punktu, pārejas noteikumu 7.6 un Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,  
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Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Aldis 
Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav 
balsis, NEPIEDALĀS – 1 balss (Edvīns Meņķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai  2013.gadā piemērot koeficientu  1,877 un  
valstī strādājošo mēneša vidējā darba samaksas apmērs 2012.gada pirmajā pusgadā  Ls 474  un apstiprināt 
novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu Ls 890,- (astoņi simti deviņdesmit lati) ar 2013.gada 1.janvāri. 

2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā tiek atcelts lēmums Nr.28. „Par Jēkabpils novada domes 

priekšsēdētāja mēnešalgas apstiprināšanu” protokols Nr.16 no 2011.gada 24.novembra. 
 
 

 

Lēmums Nr.509 

Par darba samaksas noteikšanu vēlēšanu komisijas locekļiem un iecirkņu komisijas locekļiem 

2013.gada pašvaldības vēlēšanās 

_______________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 17.punktu,  21.panta 1.daļas 12.punktu ; 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 21.panta 3.punkts, 
Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 1.jūlija lēmumu Nr.27. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,  

 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2013.gada pašvaldības vēlēšanās Jēkabpils novada vēlēšanas komisijas locekļu  vienas 
stundas algas likmi latos sekojoši :  

 
 
 
       

2. Apstiprināt 2013.gada pašvaldības vēlēšanās Jēkabpils novada iecirkņa  komisijas locekļu  vienas 
stundas algas likmi latos  sekojoši :  

komisijas priekšsēdētājs 2,20 
komisijas sekretārs 2,15 
komisijas loceklis 1,65 

 
 

Lēmums Nr.510 

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  

un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

 

Lēmums Nr.511 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no pagasta pārvalžu grāmatvedības uzskaites 

komisijas priekšsēdētājs 2,55 
komisijas sekretārs 2,50 
komisijas loceklis 1,65 
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A.Raginska, A.Liepiņa, B.Vaivode 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

Lēmums Nr.512 

Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu 
________________________________________________________ 

Raginska, A. Liepiņa 
 

Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

Lēmums Nr.513 

Par Gunta Jakubovska iesniegumu 
______________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, A.Raginska  
 

Pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 6. punkts, 21.panta 1.daļas 27.punkts, 
2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas ierosinājumus,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Guntim Jakubovskim līdzekļus Ls 150.00 (viens simts piecdesmit lati), plānojot līdzekļus sporta 
pasākumiem 2013.gada budžetā. 

 2.  Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei 2013.gada budžetā  ieplānot Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati), 
Guntim Jakubovskim taku orientēšanās paralimpiskajā grupā pasaules meistarsacensībās Somijā.  
 

 

Lēmums Nr.514 

Par biedrības „Sporta klubs „Slīterāni”” iesniegumu 

_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns, A.Raginska  

 
 

Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 15. 
panta 1.daļas 6. punkts, 21.panta 1.daļas 27.punkts, 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Sporta klubs „Slīterāni”” Latvijas nacionālā čempionāta skijoringā posma rīkošanai 
Dignājas pagastā līdzekļus Ls 200,00 (divi simti lati), plānojot  līdzekļus sporta pasākumiem 2013.gada 
budžetā. 

2. Atļaut Dignājas pagasta pārvaldei piešķirt Ls 100,00 biedrībai „Sporta klubs „Slīterāni”” Latvijas 
nacionālā čempionāta skijoringā posma rīkošanai Dignājas pagastā. 

 
 

Lēmums Nr.515 

Par Jura Rubiķa iesniegumu 
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_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns, A.Raginska  

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 15. 
panta 1.daļas 6. punkts, 21.panta 1.daļas 27.punkts 
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Atļaut Rubenes pagasta pārvaldei atbalstīt hokeja komandu  ar Ls 200 (divi simti lati) kreklu 
apdrukai,  iekļaujot budžeta grozījumos. 
 
 

 
Lēmums Nr.516 

Par  Dunavas Romas katoļu draudzes iesniegumu 
________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 
 
  Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Jēkabpils novada pašvaldība atbalstu biedrībām un nodibinājumiem sniedz pamatojoties uz 
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.2 „ Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” 
(18.03.2010. protokola Nr.3.7. §),  
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt Dunavas Romas katoļu draudzei  līdzekļus Ls 300,00 (trīs simti lati), no līdzekļu atlikuma uz 

gada sākumu. 
2. Atļaut Dunavas pagasta pārvaldei piešķirt līdz Ls 200,00  (divi simti lati) Dunavas Romas katoļu 

draudzei  baznīcas torņa jumta seguma – cinkotā skārda pārkrāsošanai, līdzekļus iekļaujot 2013.gada 
budžetā. 

 
Lēmums Nr.517 

Par Carnikavas novada domes iesniegumu 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Raginska 

 
Ņemot vērā 2012.gada 13.decembra Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumus un 

pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 5. punkts, 21.panta 1.daļas 27.punkts 
 

Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Anita Lemaka, Inga 
Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – 2 balsis 
(Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

Atteikt līdzekļu piešķiršanu par atbalstu dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveidei. 
 
 

Lēmums Nr.518 

Par deleģējuma līguma termiņa pagarināšanu 
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_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, I.Tumanova 

 
Izvērtējot informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārta likuma 40., 
45.pantu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt 2011.gada 21.decembrī ar SIA „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”, reģistrācijas 

Nr.40003831048, noslēgtā Deleģēšanas līguma Nr.2-6/11/191 par Ģeotelpiskās informācijas likuma 
13.panta sestajā daļā noteiktā pašvaldības pārvaldes uzdevuma (izveidot un uzturēt augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datubāzi par Jēkabpils novada administratīvo teritoriju atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai un veikt iesniegtās 
informācijas pārbaudi un nodrošināt datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā) izpildi termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim. 

2. Noslēgt vienošanos par deleģēšanas līguma pagarināšanu (pielikumā – Vienošanās). 
3. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

 
Lēmums Nr.519 

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  

un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

 

Lēmums Nr.520 

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 
 

 

Lēmums Nr.521 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu 

ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma un saistību ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai apstiprināšanu 
__________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2012. gadā iesniegto tehniski ekonomisko 

pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu 

ciemā”. 
 
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 124 834,79 
t.sk.  
Attiecināmām izmaksām 

 
103 169,25 

Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts  
   Pašvaldības budžets/ kredīts 15 475,39 
   ERAF finansējums 87 693,86 
Cits (norādīt) 0,00 
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 21 665,54 

 
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:   
� 300 m ūdensvada rekonstrukcija; 
� 1 gab. urbuma tamponāža; 

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai: 
� 130 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija 

 
Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos oteiktajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai: 
� 450 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve; 
� 1 gab. NAI rekonstrukcija. 

 
4. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 15 475,39 Ls, kas 

sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
87 693,86 Ls  

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa 
atskaitīšanu. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam. 

 
 

Lēmums Nr.522 

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā” tehniski 

ekonomiskā pamatojuma un saistību ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

apstiprināšanu 
__________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz  LR  Ministru kabineta noteikumiem Nr.606  „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu,  
 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, 
Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Māris Urbāns); PRET – nav 
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balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2012. gadā iesniegto tehniski ekonomisko 
pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Zasas pagasta Liepu ciemā.” 

 
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
 

Rādītāji LVL 
Finansējums, kopā 88 798.05 
t.sk. Attiecināmām izmaksām 73 386.82 
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts  
   Pašvaldības galvojums/ kredīts 11 008.03 
   KF/ERAF finansējums 62 378.79 
Cits (norādīt) 0,00 
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 15 411.23 

 
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

� 1019 m ūdensvada rekonstrukcija; 
 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 11 008.03 latu, kas 
sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma 
saņemšanai 62 378.79 lati. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normas. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam. 

 
Nākamās komiteju sēdes notiek 2013.gada 17.janvārī 

Nākamā domes sēde notiek 2013.gada 24.janvārī plkst.11:00 

 
 


