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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī  

2012.gada 22.martā            Nr.5 

                                             

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils novads 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

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

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

Māris Urbāns, Aivars Vanags. 

 

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

vecākā zemes lietu speciāliste Ingrīda Feldmane, darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas speciāliste 

Rasma Mazulāne, galvenā grāmatvede Biruta Vaivode, teritoriālās plānošanas speciāliste Dz.Nartiša, 

pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Andris Baltaruņķis, M.Cankale, A.Tropiks, I.Kurme, 

J.Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa. 

 

Nepiedalās - Domes deputāte Aija Raginska – attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

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

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

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna pagastā (Ceriņi, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā (Mežmaliņas, Ābeļu  pagasts Jēkabpils novads; Ošenieki, Ābeļu  

pagasts Jēkabpils novads ) 

 

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:  

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna pagastā (Ceriņi, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā (Mežmaliņas, Ābeļu  pagasts Jēkabpils novads; Ošenieki, Ābeļu  

pagasts Jēkabpils novads ) 

 

 

Darba kārtība:  
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

1.  92 Par deputāta Artūra Akmens pilnvaru apstiprināšanu 

2.  93 Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā 

3.  94 Par adreses piešķiršanu un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zasas pagastā 

(Grodi, Zasa, Zasas pagasts Jēkabpils novads)   

4.  95 Par adreses piešķiršanu Leimaņu pagastā   

5.  96 Par zemes gabala sadalīšana un nosaukumu piešķiršanu Leimaņu pagasts  
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6.  97 Par zemes gabala atdalīšana un nosaukumu piešķiršanu  (Leimaņu pagasts)  

7.  98 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Spices”, Rubenes pagasts) 

8.  99 Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala platības precizēšanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu (Rubenes pagasts) 

9.  100 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

10.  101 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

11.  102 Par zemes ierīcības projekta „Lubiņas”, Rubenes pagasts,  apstiprināšanu  

12.  103 Par zemes ierīcības projekta „Brēķu Ezerbancāni”, Kalna pagasts,  apstiprināšanu  

13.  104 Par zemes ierīcības projekta „Seržanti”, Dignājas pagasts,   apstiprināšanu  

14.  105 Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Rošāni”, Kalna pagasts) 

15.  106 Par zemes nogabala  zemes vienībā „Pagasta zeme”  Zasas pagastā Jēkabpils novadā 

nomu   

16.  107 Par grozījumiem SIA „Baltijas Grants” 2007.gada 17.decembrī izsniegtajā Bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.2 (SIA „Baltijas Grants”, vien.reģ. Nr. 

LV40003893442, juridiskā adrese Vairoga iela 54-6, Rīga, LV-1039) 

17.  108 Par meža cirsmas nogabalu īpašumā „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā 

pārdošanu izsolē („Domkalni”, Zasas pagasts) 

18.  109 Par īres tiesību piešķiršanu  

19.  110 Par īres tiesību piešķiršanu  

20.  111 Par Jēkabpils novada Dignājas pagasta Cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Banderi” 

rekultivāciju par pašvaldības līdzekļiem 

21.  112 Par Jēkabpils novada Leimaņu pagasta  Cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Bērzgala” 

rekultivāciju par pašvaldības līdzekļiem 

22.  113 Par atļaujas izsniegšanu  (SIA ”NAMEJS D”, reģistrācijas Nr.40103222154) 

23.  114 Par kārtības,  kādā tiek slēgtas Vienošanās  par īres/apsaimniekošanas un komunālo 

pakalpojumu  parādu samaksu Jēkabpils novadā, apstiprināšanu 

24.  115 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes 

grāmatvedības  uzskaites  

25.  116 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes 

grāmatvedības  uzskaites  

26.  117 Par finansiālo atbalstu „Zivju resursu aizsardzības biedrībai” 

27.  118 Par projekta „Zivju resursu papildināšana Daugavas upē posmā no Dunavas līdz 

Dignājai” iesniegšanu 

28.  119 Par līdzekļu piešķiršanu atceres pasākuma organizēšanai  

29.  120 Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiālei 

30.  121 Par Jēkabpils novada pašvaldības mikroautobusa FORD TRANSIT atsavināšanu 

31.  122 Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas hipotēku un zemes banku 

32.  123 Par grozījumiem sēdes lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciema teritorijā” (21.11.2011. 

protokols Nr.16,32.§) 

33.  124 Par projektu „ Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai 

paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti” (Learning from Nordic countries – 

best practices and experience sharing to raise administrative capacity of municipality) 

34.  125 Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu projektam „Jēkabpils novada biedrību 

kapacitātes paaugstināšana finansēšanas avotu dažādošanas un starptautiskās sadarbības 

jomās „Uzziedi!”” 

35.  126 Par skates „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2012” organizēšanu 

36.  127 Par Jēkabpils novada NVO 2012. gada iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu un 

konkursa izsludināšanu 

37.  128 Par 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku 

iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada 

pašvaldībā” precizēšanu un publicēšanu 
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38.  129 Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības nolikumā 

39.  130 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna pagastā (Kalna pagasts, Jēkabpils 

novads) 

40.  131 Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā (Mežmaliņas, Ābeļu  pagasts Jēkabpils novads; 

Ošenieki, Ābeļu  pagasts Jēkabpils novads ) 

 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja par 16.02.2012.  domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 

un citiem veiktajiem darbiem (projekti, Raiņa muzeja restaurācija, citas aktivitātes). Avārijas stāvoklī daudz ēku – arī 

Rubenes pagastā. Algotajos pagaidu  sabiedriskajos darbos nodarbinātie novadā ir mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

Kultūras sfēras darbinieki piedalās kvalifikācijas celšanas kursos. Sociālajam dienestam liels pieņemto lēmumu skaits. 

Tuvojas Lielās  talkas diena – 21.aprīlis. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – novada pasākums Rubeņos. 

Atgādina arī, ka novada avīzīti var saņemt elektroniski. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja novada domes deputātus par izskatāmajiem jautājumiem Zemgales 

plānošanas ikmēneša sanāksmē. Par dotācijām pasažieru pārvadājumos un iespējamo to pārdales kārtību. Mazos 

uzņēmumus – iespējams nāksies likvidēt. Par ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu Zemgales reģionā. Par atkritumu 

apsaimniekošanu, kur iedzīvotāju iesaiste ir zema, bet mūsu meži piesārņoti. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

Lēmums Nr.92 

Par deputāta Artūra Akmens pilnvaru apstiprināšanu 

_____________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

Ņemot vērā Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 2012. gada 21.februāra lēmumu (sēdes protokola 

Nr. 2, 1.§), Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 10., 27. punktu, 15.03.2012. Jēkabpils 

novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju 

atzinumus, 

 

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns, 

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

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt deputāta kandidāta Artūra Akmens stāšanos Jēkabpils novada domes deputāta amatā un 

deputāta pilnvaras. 

2. Ievēlēt deputātu Artūru Akmeni par Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas un Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas locekli. 

 

Lēmums Nr.93 

Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā 

_____________________________________________________________ 

E.Meņķis 
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 Ņemot vērā 2012. gada 15. marta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju atzinumus, LR Ministru kabineta 06.04.2011. rīkojumu 

Nr.146 „Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā” un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pārcelt Jēkabpils novada pašvaldībā šādu darba dienu no pirmdienas, 2012.gada 30.aprīļa, uz 

sestdienu, 2012.gada 28.aprīli. 

2. Ieteikt visiem komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šā lēmuma 

1.punktu. 

 

Lēmums Nr.94 

Par adreses piešķiršanu un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zasas pagastā  

(Grodi, Zasa, Zasas pagasts Jēkabpils novads) 

__________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu,  LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu.Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.pantu 1. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.punktu un saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils 

novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes 

lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §),  

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis ( (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, NEPIEDALĀS - 1 

balss (Anda Svarāne), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt adresi „Pirts”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239 nekustamajam īpašumam  

uz adresi „Grodi”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239. 

2. Mainīt zemes vienībai Zasas pagasts, Jēkabpils novads 0.24 ha platībā nekustamā īpašuma 

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

īpašuma lietošanas mērķi 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

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

 

 

Lēmums Nr.95 

Par adreses piešķiršanu Leimaņu pagastā 

______________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu. 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Mežgale 1”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5223 katlu mājas 

ēkai, kas atrodas uz zemes īpašuma „Mežgale”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads. 

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

 

 

Lēmums Nr.96 

Par zemes gabala sadalīšana un nosaukumu piešķiršanu 

(Leimaņu pagasts) 

____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas 

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

Nr.6,18.§),saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu 

un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1punkts un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu. 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt zemes gabalu, kas ietilpst zemes gabala „Mežgale”, Leimaņu pagasts, izdalot zemes 

gabalus ciemata katlu mājas, daudzdzīvokļu apbūves un pašvaldības ceļa „Mežgale – Zodāni”(6-13) 

uzturēšanai,  

2. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā (atbilstoši pievienotajam izkopējumam no kadastra 

kartes, pielikums) piešķirt nosaukumu un  adresi „Mežgale 2”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5223 un  noteikt: 

2.1.zemes lietošanas mērķi – 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve; 

2.2. apgrūtinājumus: 

●  110903 – ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu, 

●  12030303 – aizsargjosla gar pašvaldības autoceļu Mežgale – Zodāni. 

3. Atdalītajai zemes vienībai 1.6 ha platībā (atbilstoši pievienotajam izkopējumam no kadastra 

kartes, pielikums) piešķirt nosaukumu „Lejas Airītes”,  Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads un noteikt:  

3.1. zemes lietošanas mērķi – 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve; 

3.2. apgrūtinājumus: 

●  110903 – ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu, 

●  12030303 – aizsargjosla gar pašvaldības autoceļu Mežgale – Zodāni; 

●  12030303 – aizsargjosla gar valsts autoceļu V 790; 

●  110401 – Airītes upes aizsargjosla. 

4. Atdalīto zemes vienību 0.3 ha platībā (atbilstoši pievienotajam izkopējumam no kadastra kartes, 

pielikums) uz kuras atrodas pašvaldības ceļa „Mežgale – Zodāni” posms, pievienot nekustamajam  

īpašumam „Ceļš „Mežgale-Zodāni”” ar  kadastra Nr.56740050132, nosakot zemes lietošanas mērķi –1101 

– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 
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5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas veicot kadastrālo uzmērīšanu, kadastra Nr. atdalītajiem 

zemes gabaliem piešķir Valsts Zemes dienests. 

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

dienas. 

 

 

 

Lēmums Nr.97 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

__________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas 

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

Nr.6,18.§),saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu 

un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1punkts un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu. 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Zemes gabalu, kas ietilpst zemes gabala „Mežgale”, Leimaņu pagasts, atdalīt no īpašuma piešķirot 

jaunu nosaukumu „Tīraines” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads. 

     2. Zemes gabalam „Tīraines” Leimaņu pagasts noteikt: 

 2.1.zemes lietošanas mērķi – 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve; 

 2.2. noteikt apgrūtinājumus: 

●  110902 – ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu, 

●  160605 –aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, 

●  12030303 – aizsargjosla gar valsts autoceļu V 790; 

●  110401 – Airītes upes aizsargjosla. 

3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas veicot  kadastrālo uzmērīšanu. 

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

dienas. 

 

 

Lēmums Nr.98 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

(„Spices”, Rubenes pagasts) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

 Ņemot vērā 15.03.2012.  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu un pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils 

novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes 

lēmumu (protokols Nr. 6,18.§), saskaņā ar 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punktu un 19. panta pirmo daļu; 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta 4.daļu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1 punktu,  

  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Spices”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads vienu zemes 

gabalu platībā 3.0 ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Spicītes”. 

3. Noteikt īpašumam „Spicītes” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Spices” 39.1 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

dienas. 

 

Lēmums Nr.99 

Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala platības precizēšanu  

un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

(Rubenes pagasts) 

__________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punktu, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu 1. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.punktu un saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par 

Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada 

domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §),  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunmurri platību – 2.24 ha. 

2. Mainīt zemes vienībai Rubenes  pagasts Jēkabpils novads 2.24 ha platībā nekustamā īpašuma 

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

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

3.  Zemes gabala platība var tikt precizēta veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. 

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

dienas. 

 

Lēmums Nr.100 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

(Ābeļu pagasts  Kalna pagasts) 

________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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ierosinājumu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
daļu. 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības - 2,82 ha,  0.0957 ha, 0.1106 ha, 1.57 ha, 5.7 ha, 2.4 ha. 

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

zemes vienībām - 2,82 ha,  2.4 ha. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai - 0.0957 ha, 

0.1106 ha, 0.157 ha. 

4. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

zemes vienībai  5.7 ha. 

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

 

 

Lēmums Nr.101 

Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

(Dignājas pagasts, Ābeļu pagasts) 

_________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu,Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 2
1
daļu.  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1 Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības–2.5 ha, Nr. 0.08 ha 

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

lauksaimniecība zemes vienībai  2.5 ha 

3 Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai 0.08 ha 

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

 

 

Lēmums Nr.102 

Par zemes ierīcības projekta „Lubiņas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu 

___________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un LR Ministru 

kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. punktu,  
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lubiņas”, Rubenes pagasts, sadalīšanai 

saskaņā ar SIA „GEO mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lubiņas”, Rubenes pagasts, un piešķirt nosaukumu Rakari, 

Rubenes pagasts, zemes gabaliem 14.3 ha un 3.4 ha platībā (Nr.3;Nr.4 zemes ierīcības projektā);  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Rakari”, Rubenes pagasts (Nr.3;4 zemes ierīcības projektā) 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

4. Zemes gabals 2.0 ha (Nr.1 zemes ierīcības projektā) un 9.3 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības 

projektā) paliek īpašuma „Lubiņas” sastāvā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu  - 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

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

dienas. 

 

 

Lēmums Nr.103 

Par zemes ierīcības projekta „Brēķu Ezerbancāni”,  

Kalna pagasts, apstiprināšanu 

___________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un LR Ministru 

kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brēķu Ezerbancāni”, Kalna pagasts, 

sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Brēķu Ezerbancāni”, Kalna pagasts, un piešķirt nosaukumu 

„Āķumuiža” zemes gabalam 5.65 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā);  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Āķumuiža”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

4. Zemes gabals 2,53 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Brēķu Ezerbancāni” 

sastāvā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība; 

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

dienas. 

 

 

Lēmums Nr.104 

Par zemes ierīcības projekta „Seržanti”,  

Dignājas pagasts, apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 
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Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un LR Ministru 

kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55. punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Seržanti”, Dignājas pagasts, sadalīšanai 

saskaņā ar SIA „GEO mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Seržanti”, Dignājas pagasts, un piešķirt adresi: Vārpas, Vandāni, 

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215 zemes gabalam 0.5 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības 

projektā).  

3 Noteikt nekustamajam īpašumam „Vārpas”, Dignājas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 

kodu - 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. 

4 Zemes gabals 1.5 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Seržanti” sastāvā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

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

 

 

Lēmums Nr.105 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Rošāni”, Kalna pagasts) 

_________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Ņemot vērā 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu  un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu 

un saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils novada 

2009.gada 17.septembra domes sēdē (protokols Nr.6, 18.§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie 

noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt V.R.  Kalna pagasts Jēkabpils novads, zemes ierīcības projektu īpašuma „Rošāni”, 

Kalna pagasts, Jēkabpils novads, zemes sadalīšanai. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Jēkabpils novada 

pašvaldībā. 

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

 

 

Lēmums Nr.106 

Par zemes nogabala  zemes vienībā „Pagasta zeme”  

Zasas pagastā Jēkabpils novadā nomu 

___________________________________________________  
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A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu,  LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. 

saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomu”, 

 

atklāti balsojot: PAR – ... balsis (vārds, uzvārds), PRET – ... balsis, ATTURAS – ... balsis, Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt z/s „Sarmītes” reģistrācijas Nr.45404000570464, juridiskā adrese: „Sarmītes”, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads, zemes nogabalu ar aptuveno platību 7.0 ha zemes gabalā „Pagasta zeme” 

Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā uz 10 

gadiem. 

2. 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.107 

Par grozījumiem SIA „Baltijas Grants” 

2007.gada 17.decembrī izsniegtajā  

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.2  

 (SIA „Baltijas Grants”, vien.reģ. Nr. LV40003893442,  

juridiskā adrese Vairoga iela 54-6, Rīga, LV-1039) 

_____________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu,  LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 11.punktu, LR likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 

5.punktu, 10.panta 1.punkta 1 apakšpunktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26. un 

27.punktu, 19.12.2006. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes 

dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4., 6. un 

7.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt SIA „Baltijas Grants”, vienotais reģistrācijas Nr.LV40003893442, juridiskā adrese 

Vairoga iela 54-6, Rīga, LV-1039, 2007.gada 17.decembrī Kalna pagasta padomes izsniegto Bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.2  līdz 2022.gada 1.aprīlim, veikt derīgo izrakteņu smilts- 

grants un smilts ieguvi, smilts- grants un smilts ieguves atradnē „Rūķīši”, SIA „Baltijas Grants” nomātajā 

zemes īpašumā „Rūķīši”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, zemes gabalā ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 

0065, saskaņā ar 30.03.2007. noslēgto zemes nomas līgumu ar M.Jasinoviču.  

2. SIA „Baltijas Grants”, vienotais reģistrācijas Nr. LV40003893442,  apmaksāt valsts nodevu 50% 

apmērā, no LR Ministru kabineta noteikumos Nr.1055 noteiktās valsts nodevas apmēra, t.i. LVL 50.00 

(piecdesmit lati), par grozījumiem 2007.gada 17.decembrī izsniegtajā Bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujā Nr.2, ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, vienotais reģistrācijas Nr. 90009116789, AS 

„Latvijas hipotēku un zemes banka” kontā LV81LHZB5200170616003, kods LHZBLV22.  
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3. Uzdot Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes vadītājai LR Ministru kabineta noteikumu 

Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

kārtība” punktā noteiktajā kārtībā reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam informēt 

Valsts vides dienestu par izsniegto atļauju. 

4. Šis lēmums ir 2007.gada 17.decembrī izsniegtās Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

Nr.2 neatņemama sastāvdaļa. 

Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt LR likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Lēmums Nr.108 

Par meža cirsmas nogabalu īpašumā „Domkalni”  

Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārdošanu izsolē 

(„Domkalni” kadastra Nr. 5698-006-0109, Zasas pagasts) 

________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Ņemot vērā 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu, 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta 

ceturto daļu, 9. panta trešo daļu, 10. pantu, 11. panta otro daļu, 13. pantu, 15. pantu, 

 

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

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās meža cirsmas 6 

(sešus) nogabalus zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5698-006-0109 un meža cirsmas 4 (četrus) 

nogabalus zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5698-006-0111, īpašumā „Domkalni”, Jēkabpils 

novada Zasas pagastā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5698-006-0109, no kuriem: 

1.1. zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā  5698-006-0109 ir: 

1) kvartāls Nr.1, nogabals 1, izcērtamā platība 1.00 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

kail_caurm, mežaudzes krāja 228.12 m
3
,  

2) kvartāls Nr.1, nogabals 5, izcērtamā platība 0.80 ha, cirtes veids – galv.cirte, cirtes izpildes veids - 

kail_cirte., mežaudzes krāja 206.58 m
3
,  

3) kvartāls Nr.1, nogabals 2;3;6;8, izcērtamā platība 17.4 ha, cirtes veids – kopš_cirte, cirtes izpildes 

veids - krāj_kopš, mežaudzes krāja 1092.89 m
3
,  

 

1.2. zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā  5698-006-0111 ir: 

1) kvartāls Nr.2, nogabals 1; 3; 4; 6, izcērtamā platība 14.4 ha, cirtes veids – kopš_cirte, cirtes 

izpildes veids - krāj_kopš, mežaudzes krāja 758.79 m
3
,  

 

2. Noteikt meža cirsmu 6 (sešu) nogabalu zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5698-006-0109 

un meža cirsmu 4 (četru) nogabalu zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5698-006-0111, īpašumā 

„Domkalni”, Jēkabpils novada Zasas pagastā, sākumcenu (nosacītā cena) LVL 25000.00;  

3. Apstiprināt meža cirsmu  6 (sešu) nogabalu zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5698-006-

0109 un meža cirsmu 4 (četru) nogabalu zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā Nr.5698-006-0111, īpašumā 

„Domkalni”, Jēkabpils novada Zasas pagastā, izsoles noteikumus (pielikums Nr.1). 

4. Meža cirsmu 10 (desmit) nogabalu īpašumā „Domkalni”, Jēkabpils novada Zasas pagastā, izsoli 

veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai.  

5. Par lēmuma izpildi atbildīgā - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
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Lēmums Nr.109 

Par īres tiesību piešķiršanu  

___________________________________________________  

A.Vanags, R.Mazulāne 

 
  

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.110 

Par īres tiesību piešķiršanu  

___________________________________________________  

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.111 

Par Jēkabpils novada Dignājas pagasta  Cieto sadzīves atkritumu izgāztuves 

„Banderi” rekultivāciju par pašvaldības līdzekļiem 

___________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

Par jautājumu izteicās I.Blumberga, J.Subatiņš, e.Meņķis. 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu; LR 

Ministru kabineta spēkā ar 05.07.2006. noteikumiem Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošana, atkritumu 

poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” un LR Ministru kabineta 

30.06.2008. noteikumi Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Rekultivēt Jēkabpils novada Dignājas pagasta Cieto sadzīves atkritumu izgāztuvi „Banderi” par 

Dignājas pagasta pārvaldes  līdzekļiem. 

2. Dignājas pagasta pārvaldei veikt grozījumus budžetā. 

3. Par izgāztuves rekultivācijas veikšanu atbildīgs Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs. 

4. Kontrole par lēmuma izpildi Īpašuma un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 

 

Lēmums Nr.112 

Par Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Cieto sadzīves atkritumu izgāztuves 

 „Bērzgala” rekultivāciju par pašvaldības līdzekļiem 

___________________________________________________  

A.Vanags, R.Mazulāne 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu; LR 
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Ministru kabineta spēkā ar 05.07.2006. noteikumiem Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošana, atkritumu 

poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” un LR Ministru kabineta 

30.06.2008. noteikumi Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Rekultivēt Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Cieto sadzīves atkritumu izgāztuvi „Bērzgala” par 

Leimaņu pagasta pārvaldes  līdzekļiem. 

2. Leimaņu pagasta pārvaldei veikt grozījumus budžetā. 

3. Par izgāztuves rekultivācijas veikšanu atbildīgs Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs. 

4. Kontrole par lēmuma izpildi Īpašuma un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 

 

Lēmums Nr.113 

Par atļaujas izsniegšanu 

(SIA „NAMEJS D”, reģistrācijas Nr.40103222154) 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Ņemot vērā 15.03.2012.  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu un pamatojoties uz 12.05.2010. LR Ministru kabineta  noteikumus Nr.440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut SIA „NAMEJS D”, reģistrācijas Nr.40103222154, juridiskā adrese Liepu iela 7a, Tukums, 

veikt tirdzniecību ar gaļas izstrādājumiem Jēkabpils novada teritorijā pirmdienās, ceturtdienās un sestdienās 

no automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DT 2313, VIN WV2ZZZ70ZMH054993, 

saskaņā ar Pielikumā Nr.1 minēto pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, 

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

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” nosacījumus.  

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

 

 

Pielikums Nr.1 

Jēkabpils novada domes 22.03.2012.  

sēdes lēmumam Nr.113 (protokols Nr.5) 

 

Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, 

automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DT 2313, 

kustības maršruts un laiks 

 

Nr.p.k. 

Jēkabpils novada 

pagasts 

 

Apdzīvotās vietas nosaukums 

Tirdzniecības laiks:  

Pirmdiena 
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Lēmums Nr.114 

Par kārtības, kādā tiek slēgtas Vienošanās 

par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 

parādu samaksu Jēkabpils novadā, apstiprināšanu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa nosaka, ka Domes darbībai un lēmumiem jābūt 

maksimāli lietderīgiem. Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 

Pamatojoties uz 15.03.2012.  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Kārtību, kādā tiek slēgtas Vienošanās par īres/apsaimniekošanas un komunālo 

pakalpojumu parādu samaksu Jēkabpils novadā. Pielikums Nr.1 

 

 

PIELIKUMS Nr.1 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

22.03.2012. sēdes lēmumuNr.114 (protokols Nr.5)  

 

1. Rubenes pagasts  Kaldabruņa 9:00-10:00 

2. Rubenes pagasts  Rubeņi 11:30 

3. Rubenes pagasts  Slate 13:00 

 

Nr.p.k. 

Jēkabpils novada 

pagasts 

 

Apdzīvotās vietas nosaukums 

Tirdzniecības laiks:  

Ceturtdiena 

1. Leimaņu pagasts  Mežgale 12:00 

2. Leimaņu pagasts  Leimaņi 13:00 

3. Kalna pagasts  Vidsala 13:30 

4. Zasas pagasta  Zasa 14:00 

5. Zasas pagasta  Liepas 14:30 

 

Nr.p.k. 

Jēkabpils novada 

pagasts 

 

Apdzīvotās vietas nosaukums 

Tirdzniecības laiks:  

Sestdiena 

1. Dunavas pagasts  Tadenava 9:00 

2. Dunavas pagasts  Dunavas  10:00 

3. Dignājas pagasts  Dignāja 10:30 

4. Dunavas pagasts  Sudrabkalns 11:00 
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Kārtība, 

kādā tiek slēgtas Vienošanās 

par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 

parādu samaksu Jēkabpils novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta otro daļu,  

likuma „Par valsts un pašvaldību  

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas  

novēršanu” 3.panta pirmās daļas 1.punktu 

 

Lai samazinātu pašvaldības izdevumus īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parādu 

piedziņā, pēc pagasta pārvaldes rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas īres/apsaimniekošanas un komunālo 

pakalpojumu parādniekam (turpmāk  tekstā - „Parādnieks”), ja viena mēneša laikā no brīdinājuma 

izsūtīšanas Parādnieks griežas pašvaldībā ar iesniegumu slēgt Vienošanos par īres/apsaimniekošanas un 

komunālo pakalpojumu parāda samaksu (turpmāk tekstā - „Vienošanās”) periodā: 

1. līdz vienam gadam - pagasta pārvalde, tās pārvaldes vadītāja personā, slēdz Vienošanos, pēc 

parādnieka pamatota iesnieguma izskatīšanas, kurā parādnieks vienojas ar pagasta pārvaldes vadītāju par 

iespējamo parāda samaksas grafiku, saskaņā ar pielikumā pievienoto Vienošanos par īres/apsaimniekošanas 

un komunālo pakalpojumu parādu samaksu. 

2. ilgāk par vienu gadu: 

2.1. Parādnieka iesniegumu izskata komisijas sēdē, kuras sastāvā pagasta pārvalde iekļauj: 

● pagasta pārvaldes vadītāju; 

● pagasta pārvaldi apkalpojošo sociālo darbinieku; 

● pagasta pārvaldes vecāko grāmatvedi vai komunālās saimniecības darbinieku; 

● novada domes  Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas pārstāvi. 

2.2. uz komisijas sēdi pagasta pārvalde rakstiski uzaicina Parādnieku; 

2.3. lēmumu par parāda atmaksas grafiku komisija pieņem, izvērtējot Parādnieka finansiālās un 

mantiskās iespējas, un pagasta pārvaldes vadītājs, saskaņā ar pielikumā pievienoto Vienošanos,  slēdz 

Vienošanos; 

2.4. gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, komisija nevar vienoties ar Parādnieku par parāda 

atmaksas termiņu, komisija pieņem lēmumu neslēgt Vienošanos ar parādnieku un veikt parāda piedziņu 

tiesas ceļā.  

 

Pielikums 

 

Vienošanās Nr.___ 

par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parādu samaksu 

pie ______. gada ____ _______________ noslēgtā īres/ apsaimniekošanas līguma Nr. ______ 

 

Jēkabpils novada _________________ pagasta 

pārvaldē 

2012.gada ______________________ 

           

                                       

   Jēkabpils novada _________________ pagasta pārvalde, juridiskā adrese -_____________________ 

pagasts, Jēkabpils novads, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________, kuras vārdā, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils novada _________________ 

pagasta pārvaldes nolikuma (apstiprināts Jēkabpils novada domes 2009.gada 9.jūlija sēdē, protokols 

Nr.2,3.§) pamata rīkojas pārvaldes vadītājs _____________________________, turpmāk tekstā pārvalde, 

                 /vārds, uzvārds/ 

 

no vienas puses un dzīvojamās telpas ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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pagastā, Jēkabpils novadā īrnieks/ pilnvarotājs 

____________________________________________________________________ 
/vārds, uzvārds/ 

____________________________________________________________________ 
/personas kods/ 

____________________________________________________________________ 
/deklarētās dzīvesvietas adrese/ 

____________________________________________________________________ 
/faktiskās dzīvesvietas adrese/ 

turpmāk tekstā parādnieks, no otras puses, abi kopā saukti - puses, konstatē, ka parādnieka parāds saskaņā 

ar ______. gada ______ _______________________ noslēgto īres/ apsaimniekošanas līgumu Nr. ______ 

(turpmāk tekstā- Līgums) uz 20___.gada___.______________ sastāda LVL_________________________ 

(__________________________________________________________________). 

Parāda aprēķins: 

Parāds par īri/apsaimniekošanu ________________________________________________ 

Parāds par komunālajiem pakalpojumiem: 

Apkuri   _________________________________________________ 

Auksto ūdeni   _________________________________________________ 

Kanalizāciju   _________________________________________________ 

Līgumsods _____________________________________________________________ 

 

Puses vienojas par to, ka:  

1. Parādnieks apņemas labprātīgi samaksāt pašvaldībai īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 

parādu summu LVL __________, saskaņā ar sekojošu parāda atmaksas grafiku*:  

*- atmaksas grafiks jāsastāda par visu kopējo parāda atmaksas summu  

 

Nr.p.k. Parāda samaksas datums Parāda samaksas summa (LVL) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

2. Parādnieks apņemas papildus parāda summai veikt ikmēneša maksājumus saskaņā ar noslēgto 

Līgumu. 

3. Parādnieks apņemas ikmēneša maksājumus un īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 

parādu summu iemaksāt Jēkabpils novada _________________ pārvaldes kontā 

Nr.__________________________ vai pārvaldes kasē.  

4. Pašvaldība apņemas neiekasēt soda naudu parāda atmaksas laikā, t.i. no 201...gada 

____________________ līdz 20___gada ______________________, ja parādnieks maksā saskaņā ar šīs 

Vienošanās 1.punktā noteikto parāda atmaksas grafiku un ievēro šīs vienošanās līguma nosacījumus. 

5. Ikmēneša maksājumu un parāda atmaksas grafika neievērošanas un kavējumu gadījumos 

parādnieks maksā līgumsodu 1% apmērā no maksājumu summas par katru nokavēto dienu. 

6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Parādnieku no līguma saistību izpildes. Veicot samaksu, no 

samaksātās summas pirmām kārtām tiek dzēsts līgumsods, un tikai pēc tam atlikusī summa tiek iesaistīta 

maksā par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu.  
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7. Parādnieks pilnvaro Jēkabpils novada pašvaldību bez jebkāda brīdinājuma griezties pie trešajām 

personām par parāda piedziņu piespiedu kārtībā un veikt parāda piedziņu tiesas ceļā, ja parādnieks nepilda 

vai daļēji nepilda šo noslēgto vienošanos un nav veicis vismaz divus tekošos maksājumus. 

8. Parādnieks apņemas segt visus ar parāda summas piedziņu saistītos izdevumus. 

9. Šī parakstītā vienošanās pilnībā apliecina pušu vienošanos. 

10. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šīs vienošanās nosacījumiem. Jebkuras 

izmaiņas šīs vienošanās noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs 

abas līgumslēdzējas puses. 

11. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros valsts valodā, 1 eksemplārs - Pārvaldei, 1 eksemplārs -

Parādniekam. 

12.Līguma slēdzējpersonu juridiskās adreses un rekvizīti: 

 

PĀRVALDE 

Jēkabpils novada 
PARĀDNIEKS 

______________ ______________ 

_____________ pagasta pārvalde personas kods _________________ 

vadītājs _________________________            dzīves vieta____________________ 

juridiskā adrese___________________,          _____________________________ 

_____________ pag., Jēkabpils novads Latvija, LV-52__ 

Latvija, LV-52  

Konts Nr.________________________          

           

/ paraksts/                                                                              

              z.v.        

           

/ paraksts/                                                                              

               

  

  

 

 

Lēmums Nr.115 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības  uzskaites 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.116 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu  

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības  uzskaites 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.117 

Par finansiālo atbalstu „Zivju resursu aizsardzības biedrībai” 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, LR likumu 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 41.panta 2.punktu, Jēkabpils novada pašvaldība atbalstu 

biedrībām un nodibinājumiem sniedz pamatojoties uz  apstiprinātajiem noteikumiem Nr.2 „ Jēkabpils 

novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” (18.03.2009. protokola Nr.3.7. §) 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atteikt finansiālu atbalstu degvielas iegādei biedrībai „Zivju resursu aizsardzības biedrība”.  

2. Finansiāla atbalsta saņemšanai aicinām piedalīties projektu konkursos. 

 

 

Lēmums Nr.118 

Par projekta „Zivju resursu papildināšana Daugavas upē posmā  

no Dunavas līdz Dignājai” iesniegšanu 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, LR likumu „ Par pašvaldībām „ 21.panta 1. daļas 27.punktu; 02.03.2010. LR Ministru 

kabineta noteikumi Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem”. 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Edvīns Meņķis, Aivars Vanags), 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt Zivju fondā  projektu „Zivju resursu papildināšana Daugavas upē posmā no Dunavas līdz 

Dignājai” kopējās izmaksas Ls 3416,00 t.sk.  Zivju fonda finansējums Ls 2500,00; pašvaldības finansējums 

Ls 916,00 

2. Projektu līdzfinansēt Ls 916,00 no dabas resursu nodokļa, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem. 

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt budžeta grozījumus. 

4. Atbildīgs par projekta realizāciju Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

 

Lēmums Nr.119 

Par līdzekļu piešķiršanu atceres pasākuma organizēšanai  

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, LR likumu 

„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta,  

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda 

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Dzidra Jakovicka), 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Krustpils novadam leģionāru atceres sarīkojuma finansēšanai līdzekļus Ls 50,- 

(piecdesmit lati), no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Finanšu un ekonomikas nodaļai līdzekļus pārskaitīt Krustpils novadam pēc piestādītā rēķina. 
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Lēmums Nr.120 

Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiālei 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Par jautājumu izteicās J.Subatiņš. 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 

komiteju ierosinājumiem un LR likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldei Jēkabpils mākslas  skolas Zasas filiāles ieejas telpas 

remontam Ls 740,60 ( Septiņi simti četrdesmit lati 60 santīmi) piešķirt budžetā no līdzekļiem  neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

 

 

Lēmums Nr.121 

Par Jēkabpils novada pašvaldības mikroautobusa  

FORD TRANSIT atsavināšanu 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Saņemts Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes vadītāja A. Baltaruņķa iesniegums par 

mikroautobusa FORD TRANSIT atsavināšanu. Mikroautobusa sākuma bilances vērtība Ls 9200,00; 

nolietojums Ls 6747,12; atlikusī vērtība Ls 2452,88. Eksperta noteiktā transportlīdzekļa tirgus vērtība Ls 

1200,00 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, LR likumu „Par 

pašvaldībām”, likumu „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo pasažieru autobusu FORD TRANSIT, 

reģistrācijas numurs FK 5863, reģistrācijas datums 17.01.2001., VIN: WF0KXXGBFKYT38376, Tips: 

FSCY, pilna masa: 3500, pašmasa: 1964, degviela: dīzeļdegviela, krāsa: balta, rīkojot rakstisku izsoli ar 

augšupejošu soli .    

2. Noteikt mikroautobusa FORD TRANSIT sākumcenu (nosacītā cena) LVL 1200,00 (viens 

tūkstotis divi simti lati 00 santīmi). 

3. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības mikroautobusa FORD TRANSIT izsoles noteikumus 

(pielikumā).  

4. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa. 
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Lēmums Nr.122 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas hipotēku un zemes banku 

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 

komiteju ierosinājumiem, LR likuma „Par pašvaldībām” 95.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

54., 55., 61.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu „Jēkabpils novada 

pašvaldības nolikums” 50.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Ilgvars Prodišķis), 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas hipotēku un zemes banku. 

2. Noteikt, ka kontaktpersona par līguma izpildi ir domes priekšsēdētājs. 

 

 

 

Lēmums Nr.123 

Par grozījumiem sēdes lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu 

Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciema teritorijā” (21.11.2011. protokols Nr.16,32.§) 

_____________________________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, LR likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka viena no 

pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Jēkabpils novada 

Kalna pagasta Vidsalas ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada 

Kalna pagasta Vidsalas ciema teritorijā” (21.11.2011. protokols Nr.16,32.§) šādus grozījumus : 

 

1. Papildināt 1.punktā aiz vārda „teritorijā” ar vārdiem „un zemnieku saimniecībai „Spodrītes” 

reģistrācijas numurs 45404001114 Jēkabpils novads, Kalna pagasts, „Spodrītes””. 

 

 

Lēmums Nr.124 

Par projektu „Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai paugstinātu 

pašvaldības administratīvo kapacitāti” ( Learning from Nordic countries – best practices and 

experience sharing to raise administrative capacity of municipality) 

____________________________________________________  
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E.Meņķis, A.Raginska 

 

Par jautājumu izteicās J.Subatiņš, A.Svarāne. 

 

Pamatojoties uz 15.03.2012. Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, LR likumu 

„Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punkts, 21.panta 1.daļas 27.punku un Programmu Nordic- Baltic 

Mobility programma for Public Administrativi 2012 

 

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Artūrs Akmens, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita 

Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Aivars Vanags), PRET – nav 

balsis, ATTURAS – 4 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Māris Urbāns), Jēkabpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt  projektu „ Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai 

paugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti” ( Learning from Nordic countries – best practices and 

experience sharing to raise administrative capacity of municipality). 

2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 30 % apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

Lēmums Nr.125 

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu projektam „Jēkabpils novada biedrību kapacitātes 

paaugstināšana finansēšanas avotu dažādošanas un starptautiskās sadarbības jomās „Uzziedi!””  

____________________________________________________  

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 15.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un Finanšu komiteju atzinumiem, LR likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 

18.03.2010. sēdes lēmums protokols nr.3; 7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts 

biedrībām un nodibinājumiem” 2.1.punktu,  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt, iesniegšanai Sabiedrības Integrācijas fondam, biedrības „Ūdenszīmes” projektam 

„Jēkabpils novada biedrību kapacitātes paaugstināšana finansēšanas avotu dažādošanas un 

starptautiskās sadarbības jomās „Uzziedi!””  pašvaldības līdzfinansējuma garantiju 7,93 procentu 

apmērā.  

  2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2013.gada budžeta projektā.  

 

 

Lēmums Nr.126 

Par skates „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2012” organizēšanu 

_____________________________________________________________ 

J.Subatiņš 

 

Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus 

teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, tūrisma , sabiedrisko 

aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, 
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 Pamatojoties uz  2012.gada 15.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas ierosinājumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Rīkot Jēkabpils novadā skati „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2012” periodā no 2012.gada 

26.jūnija līdz 2012.gada 16.jūlijam. 

 

2. Skati rīkot 2 (divās) kārtās. 

 

Pirmā kārta „Sakoptāko lauku, ciematu, sētu un saimniecību, iestāžu, uzņēmumu noteikšana 

pagastā”, ko vērtē pagasta pārvaldnieka izveidota komisija tā vadībā un izvirza novada skatei pretendentus 

un izveido maršrutu, kurš atbilst skates nolikuma kritērijiem. 

Pirmās kārtas norisi noteikt laikā no 2012.gada 26.jūnija līdz 2012.gada 2.jūlijam. 

 

Skates otrā kārta notiek no 2012.gada 3.jūlija līdz 2012.gada 16.jūlijam saskaņā ar izpilddirektora 

sastādītu grafiku un kārtību. 

 

1. Vērtēšanas komisijas sastāvu veidot no deputātiem un speciālistiem:  

 

1 Edvīns Meņķis Domes priekšsēdētājs 

2 Jānis Subatiņš Izpilddirektors 

3 Dzidra Nartiša Teritoriālās plānošanas speciāliste 

4 Anita Putka Lauksaimniecības konsultāciju centra pārstāve 

5 Aivars Vanags Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētājs 

6 Uldis Auzāns Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs 

7 Ligita Kadžule Salas novada pārstāve 

8  Novada lauksaimniecības konsultants 

9 Anda Svarāne biedrības „Sēļu pūrs” pārstāve 

   

Komisijas priekšsēdētājs – Edvīns Meņķis.   

 

Skates komisijas darbā var piedalīties pagastu pārvalžu vadītāji. 

 

4. Vērtēt  novada teritoriju sekojošās nominācijās: 

 

4.1. sakoptākais pagasts – 1 nominācija; 

4.2. sakoptākā izglītības un  kultūras iestāde – 3 līdz 5 nominācijas; 

4.3. labākā pagasta pārvalde komunālo pakalpojumu sniegšanā un teritorijas uzturēšanā – 1 nominācija; 

4.4. sakoptākā novada daudzdzīvokļu māja – 3 līdz 4 nominācijas; 

4.5. sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā –  līdz 7 nominācijas; 

4.6. sakoptākās viensētas novadā – līdz 7 nominācijas; 

4.7. uzņēmējdarbības labākie piemēri – līdz 5 nominācijas; 

4.8. sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums – pēc komisijas ieskatiem; 

4.9. labākie tūrisma apskates objekti – pēc komisijas ieskatiem; 

4.10. biedrības „Sēļu pūrs”  balva „Sēliskākā sēta”. 
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5. Vērtēšanas kritēriji: 

5.1. tiek vērtēts pēdējo divu gadu paveiktais – progress katrā nominācijā; 

5.2. paveiktais tiek salīdzināts ņemot vērā valsts un pašvaldības atbalsta proporciju, ieguldīto līdzekļu un 

darba kvalitātē un ilgspējību; 

5.3. estētiskums, vides un ainavas saglabāšana, radošums; 

5.4. augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu ieguldījums; 

5.5. inovācijas un investīcijas  (pašu piesaistītie papildus finanšu līdzekļi). 

 

6. Komisijas lēmums tiek protokolēts, kura izpildi nodrošina novada pašvaldības izpilddirektors. 

7. Komisija veicina un atbalsta pretendentu piedalīšanos reģiona un valsts mēroga konkursos. 

8. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek novada pasākumā „Saimnieku un saimnieču diena” Dignājas 

pagastā 2012.gada 28.jūlijā. 

9. Novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt novada labāko pagastu piemēru popularizēšanu un 

pagastu pārvalžu vadītāju un darbinieku iepazīstināšanu ar citu novadu sasniegumiem sakoptības jomā. 

 

 

 

Lēmums Nr.127 

Par Jēkabpils novada NVO 2012. gada iniciatīvu konkursa 

nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu 

_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, I.Jātniece 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 15.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumiem un  LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Jēkabpils novada NVO 2012. gada iniciatīvu konkursa nolikumu.  

2. Izsludināt konkursu Jēkabpils novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”.   

 

 

Apstiprināts 

ar Jēkabpils novada domes 

22.03.2012. sēdes lēmumu  

Nr.127 (protokols nr.5) 

 

NVO 2012. gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS 
 

  

I. Nolikuma mērķis 
1.      Nevalstisko organizāciju iniciatīvu  konkursa mērķis ir  atbalsta sniegšana Jēkabpils novadā 

reģistrētām NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību Jēkabpils novadā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, 

vides aizsardzības,  sociālās sfēras aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem.  

  

   II. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību novadā.  

2.2.  Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst pārsniegt Ls 300,- un 90% no aktivitātes kopējā budžeta. Ne mazāk 

kā 10% no aktivitātes īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem jānodrošina tās veicējam no saviem vai citu 
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līdzekļiem. Līdzekļi var tikt nodrošināti arī kā ieguldījums natūrā – NVO telpu, resursu, materiāli tehnisko 

līdzekļu pielietojums, kā arī darbinieku brīvprātīgais darbs, kas tiek aprēķināts, vadoties no vidējās darba 

samaksas valstī par konkrēta darba veikšanu. 

2.3. Viena organizācija šai konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu.  

2.4. Projekta pieteikumā iekļauto aktivitāšu skaits nav ierobežots. 

2.5. Kopējā konkursam paredzētā summa 2012. gadā ir Ls 2000,-  

2.6.  Iniciatīvu atbalsta gadījumā Dome piešķir līdzekļus šādām izdevumu pozīcijām: samaksa nodarbību, 

pasākumu vadītājiem; aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie materiāli, pakalpojumi un inventārs, tai skaitā – 

dalībnieku ēdināšanas izdevumi, ja tas nepieciešams; transporta izdevumi aktivitāšu norises nodrošināšanai. 

Līdzekļi netiek piešķirti telpu remontam, pamatlīdzekļu iegādei, administratīvā personāla atalgojumam un 

organizācijas ikdienas izdevumu segšanai.  

 

III. Projektu prioritātes. 

1.1. Dome nosaka šādas prioritārās jomas atbalsta sniegšanai: bērni un jaunatne, veselīgs 

dzīvesveids un sports, mūžizglītība, kultūra, sociālā sfēra. Nav izslēgts atbalsts inovatīviem 

projektiem un iniciatīvām citās sfērās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada 

attīstībā.  

 

IV. Projektu iesniegšana 
4.1.    Nevalstiskās organizācijas projektus iesniedz līdz 2012. gada 30. aprīlim Jēkabpils novada 

pašvaldībā, Rīgas  ielā 150a,  aizzīmogotā aploksnē ar norādi „NVO projektu konkursam”.   

4.2.    Projekti, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti, izņemot gadījumus, ja nav saņemts 

konkursam atbilstošu pieteikumu skaits un radies finanšu līdzekļu pārpalikums.  

4.3.     Lai piedalītos projektu konkursā, nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz: 

 -    projekta pieteikums un izmaksu tāme (pielikums Nr.1); 

 -   organizācijas reģistrācijas apliecības kopija; 

 -  apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem.  

 -    organizācijas  vadītāja un projekta koordinatora CV , speciālistu CV (ja nepieciešams). 

  

V.      Nevalstiskās organizācijas projekta aktivitāšu realizācijas un atskaites iesniegšanas  laiks ir līdz 

kārtējā gada  15. decembrim. 

  

 

6.1. NVO pieteikumus izskata komisija šādā sastāvā: 

- Vadītājs -  Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš; 

- Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina; 

- Jēkabpils novada domes projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva; 

- Jēkabpils novada domes deputāte Inga Martinova; 

- Jēkabpils novada sporta speciālists Jānis Kokins. 

6.2. Komisija izskata iesniegtos pieteikumus, un veic to izvērtējumu, sākotnēji identificējot tos pieteikumus, 

kas atbilst atbalsta sniegšanai NVO – organizācija ir reģistrēta, visas aktivitātes tiek realizētas Jēkabpils 

novadā, tās atbilst prioritārajām sfērām, iesniegums un to pavadošie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši 

noteikumu prasībām. 

6.3. Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek sakārtoti prioritārā secībā. Pirmām kārtām līdzekļi tiek piešķirti NVO, 

kuru pieteikumi guvuši augstāko darba grupas novērtējumu. 

6.4.Ja nepieciešams, komisija var lūgt NVO iesniegt papildus informāciju, kā arī uzaicināt NVO pārstāvi 

piedalīties darba grupas sēdē un sniegt papildus paskaidrojumus, kā arī piešķirt daļēju finansējumu projekta 

īstenošanai. 

6.5.Gadījumos, kad darba grupas viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par līdzvērtīgiem, kā papildus 

kritēriji izvirzāmi: 

- iniciatīva tiek īstenota no novada centra attālākā vietā; 
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- iniciatīva tiek īstenota vietā, kur pašvaldības piedāvājums konkrētajā jomā netiek nodrošināts vai tiek 

nodrošināts nepietiekami; 

- iesaistīto dalībnieku skaits; 

- iniciatīvas īstenošanā tiek iesaistīti jaunieši; 

- iniciatīvas ilgtspējas nodrošinājums, tās attīstības perspektīvas. 

6.6. Komisija iesniedz projektu izvērtēšanas protokolu Jēkabpils novada domes grāmatvedībā un atbild par 

līgumu slēgšanu ar atbalstīto projektu ieviesējiem. 

 

VII. Budžetā apstiprinātie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz NVO norādīto  kontu pēc komisijas lēmuma 

pieņemšanas un vienošanās noslēgšanas starp Domi un NVO.  

 

VIII. Atskaišu un pārskatu sniegšanas kārtība: 

 8.1. Ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc konkrētās iniciatīvas īstenošanas datuma NVO iesniedz Domei: 

saturisko pārskatu brīvā formā par iniciatīvas īstenošanu un finanšu atskaiti par iniciatīvas īstenošanu. 

Saturiskajam pārskatam pievieno: Fotomateriālus, preses publikācijas, apmeklētāju atsauksmes, u.c. 

materiālus, kas apliecina iniciatīvas norisi. 

8.2. Ja NVO nav savlaicīgi iesniedzis nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai arī šie dokumenti ir nepilnīgi 

sagatavoti, Dome neizskata turpmākos NVO iesniegumus atbalsta saņemšanai līdz brīdim, kamēr tiek 

iesniegta atbilstoši sagatavota dokumentācija.  

8.3. Dome var veikt neatbilstoši izmantoto līdzekļu piedziņu no projekta īstenotāja, saskaņā ar noslēgto 

līgumu.  

 

Pielikums 

PIETEIKUMS 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI 

NVO iniciatīvu atbalstam. 

 

Informācija par organizāciju 

Organizācijas nosaukums 

 

Organizācijas juridiskā adrese,  reģistrācijas numurs, bankas konta rekvizīti, tālrunis, e-

pasts 

 

Ja organizācijas reģistrācijas adrese neatrodas Jēkabpils novadā – informācija par novada 

teritorijā realizēto darbību ( Līdz 1000 rakstu zīmēm) 

Darbības veids, līdzšinējās darbības apraksts( Līdz 2000 rakstu zīmēm) 

 

Plānotās iniciatīvas  kopsavilkums 

Iniciatīvas  mērķis: 

Īstenošanas laiks un vieta:  

Īstenošanas apraksts, norādot konkrētus pasākumus to ilgumu, pasākumu vai nodarbību 

vadītājus (līdz 3000 rakstu zīmēm) 

Iesaistītā mērķauditorija – mērķa grupas un skaits( līdz 1000 rakstu zīmēm) 

 

Prognozētie rezultāti( līdz 3000 rakstu zīmēm) 

 

 

 

 

Iniciatīvas budžets 

Nr. Izdevumu pozīcija Aprēķins Pašvaldībai 

pieprasītā 

Līdzfinansējums 
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summa  

     

     

     

     

 Kopā    

 

 

Z.V.        ______________________  _____________________________ 

                  (vadītāja paraksts)                       (paraksta atšifrējums) 

 

  

 

 

Lēmums Nr.128 

Par 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas 

kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā”  precizēšanu un 

publicēšanu  
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, I.Tumanova 

 

Ņemot vērā 2012.gada 15.marta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 

Finanšu komiteju ierosinājumiem,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 27. 

februāra vēstuli Nr. 17-le/3308 „Par saistošajiem noteikumiem”, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,  

  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Precizēt 2012.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku 

iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” atbilstoši 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 27.februāra vēstulē Nr.17-le/3308 „Par 

saistošajiem noteikumiem” (atzinumā), norādītajam (pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts). 

 2. Publicēt precizētus 2012.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku 

iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” Jēkabpils 

novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 3. Nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai triju 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 22.03.2012.  

sēdes lēmumam Nr.128 (protokols Nr.5) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Saistošie noteikumi Nr.3 

 

„Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību 

algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” 

 

Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta  
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2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un 

preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu  

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 

 īstenotāju  izvēles principiem” 141.
6
 punktu 

 

 

1 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā prioritāros bezdarbniekus iesaista algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā.  

2 Jēkabpils novada pašvaldības algoto sabiedrisko darbu koordinētājs (turpmāk-koordinētājs)  

sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – aģentūra) un Jēkabpils novada Sociālo 

dienestu (turpmāk – dienests) organizē aktīvā nodarbinātības pasākuma – algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi (turpmāk – pasākums) īstenošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. Pasākumu īsteno, ievērojot starp aģentūru un Jēkabpils novada pašvaldību noslēgtā līguma 

par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu noteikumus un Jēkabpils novada pašvaldības 

vajadzības un priekšrocības piedalīties pasākumā tiek noteiktas katrā pagasta pārvaldē atsevišķi. 

3 Pasākumā iesaista bezdarbniekus, ievērojot, ka priekšrocības piedalīties pasākumā ir šādām 

iedzīvotāju kategorijām: 

3.1. trūcīgām personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, t.sk. audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā 

esošus bērnus (daudzbērnu ģimene); 

3.2. trūcīgām personām, kuru aprūpē ir bērni; 

3.3. trūcīgām personām, kurām līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, t.sk. 

priekšlaicīgi, palikuši pieci vai mazāk gadi; 

3.4. bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam, kuriem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas personas statuss; 

3.5. citi ilgstošie bezdarbnieki, kuri neatbilst šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. apakšpunktos noteiktajām 

prioritātēm, algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā tiek iesaistīti rindas kārtībā. 

4. Koordinētājs atbilstoši aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem iesaista bezdarbniekus 

pasākumā, ievērojot šo noteikumu 3.punktā noteikto priekšrocību prioritāro secību. 

5. Lai noteiktu bezdarbnieka atbilstību šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā noteiktajām 

priekšrocībām, koordinētājs trīs darbdienu laikā no aģentūras saraksta saņemšanas dienas iesniedz 

dienestā bezdarbnieku sarakstu (pielikums). 

6. Dienests trīs darbdienu laikā no bezdarbnieku saraksta saņemšanas dienas, izmantojot Sociālās 

palīdzības administrēšanas informācijas sistēmu (SOPA), pārbauda, vai bezdarbniekam Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā ir piešķirts trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statuss un 

izdara atzīmi par bezdarbnieka atbilstību kādam no šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem. 

7. Koordinētājs nekavējoties informē Sociālo dienestu par bezdarbnieku, kurš ir atzīts par trūcīgu un ir 

atteicies no savas rindas dalībai pasākumā vai nodarbināšana pasākumā ir pārtraukta, norādot 

atteikšanās vai dalības pārtraukšanas iemeslu. 

 

 

 

Pielikums 

Jēkabpils novada domes 

2012.gada 26.janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.3 

 

 

      Aktīvās nodarbinātības pasākumā – algotie pagaidu sabiedriskie darbi iesaistāmo bezdarbnieku 

saraksts Nr._____ 

       Nr.p.k  Personas Prioritārie bezdarbnieki (trūcīgās personas)* 
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. Bezdarbnieka 

vārds, 

uzvārds 

kods 

aprūpē 

3 un 

vairāk 

bērni 

aprūpē 

ir 

bērni 

līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, t.sk. priekšlaicīgi,  

līdz vecumam, 

kas dod 

tiesības saņemt 

vecuma 

pensiju, t.sk. 

priekšlaicīgi, 

palikuši 5 vai 

mazāk gadi 

bāreņi vai bez vecāku gādības 

palikuši bērni līdz 24 gadu 

vecumam 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

       * saskaņā ar Jēkabpils novada domes 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.2., 3.punktu. Atbilstošo atzīmēt ar “√” 

 

Jēkabpils novada algoto sabiedrisko darbu 

koordinators 

 

______________________________ 

(amats, v.uzvārds) 

2012.gada _____________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

Jēkabpils novada Sociālā dienesta atzīmes 

veica 

_____________________________________ 

(pilns amata nosaukums, v.,uzvārds) 

 

 

 

______________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Saistošajiem noteikumiem Nr.3 

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību 

algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā 

 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība  

1. Pamatojums Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem” 141.
6
 punkts 

 

2. Pašreizējā situācija 

un problēmas 

Ministru kabinets 2011.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.44,17.§) 

atbalstīt algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanu ar 2012.gada 1.janvāri. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 

īstenotāju izvēles principiem” 141.
6
 punkta deliģējumam, pašvaldība, atbilstoši 
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tajā dzīvojošo personu vajadzībām, saistošajos noteikumos var noteikt 

bezdarbnieku grupas, kuras algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 

iesaistāmas prioritāri, tādējādi nodrošinot nepieciešamā atbalsta sociālo problēmu 

risināšanā sniegšanu. 

Līdz šim Jēkabpils novada pašvaldībā šādas prioritāri aktīvo nodarbinātības 

pasākumu īstenošanā iesaistāmās bezdarbnieku kategorijas netika noteiktas. 

3. Normatīvā akta 

projekta būtība 

Noteikt, ka prioritārā kārtībā algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 

iesaistāmi bezdarbnieki, kuri Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīti par 

trūcīgiem un: 

1) kuru aprūpē ir bērni, 

2) kuriem līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju palikuši 

pieci vai mazāk gadi; 

3) bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam. 

 Pārējie ilgstošie bezdarbnieki. 

Noteikt kārtību, kādā tiek izvērtēta bezdarbnieku atbilstība prioritārajai grupai. 

  

 

 

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību 

1. Sabiedrības 

mērķgrupa 

Bezdarbnieki, kuri vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas, nesaņem bezdarbnieka 

pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un atbilst pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteiktajām prioritārajām pasākumā iesaistāmo personu grupām. 

2. Ietekme uz 

uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

3. Administratīvās 

procedūras 

raksturojums 

Nav attiecināms 

 

  

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu 

1. Finansiālā ietekme Nav attiecināms 

2. Cita informācija Nav 

 

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

no pašvaldības puses – vai tiek radītas 

jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo 

institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas. Aktīvās nodarbinātības 

pasākumu - algotie pagaidu sabiedriskie darbi organizēs 

un īstenos koordinators sadarbībā ar Jēkabpils novada 

Sociālo dienestu (turpmāk - dienests), kurš veiks atzīmes 

par atbilstību saistošajos noteikumus noteiktajiem 

kritērijiem nodaļas iesniegtajos bezdarbnieku sarakstos. 
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2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā 

akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības mājaslapā 

internetā. 

 

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu 

1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem 

konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas saņemtas no NVA Jēkabpils nodaļas 

ekspertiem. 

2. Kāds konsultāciju veids ir izmantots Pārrunas 

3. Cita informācija Nav 

 

 

Lēmums Nr.129 

Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības nolikumā 
____________________________________________________  

E.Meņķis, I.Tumanova  

 

Jēkabpils novada pašvaldības nolikums ir apstiprināts 2009.gada 9.jūlijā. Kopš nolikuma 

apstiprināšanas ir mainījusies nolikumā ietveramā informācija un noteikumi. Līdz ar to ir aktualizējusies 

nepieciešamība izstrādāt nolikuma grozījumus, kas precizētu informāciju par pašvaldības iestādēm un 

kapitālsabiedrībām, lēmumu pieņemšanas kārtību, līgumu noslēgšanas kārtību u.c. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 15.marta Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju atzinumus un pamatojoties 

LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,  

  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot darba grupu grozījumu veikšanai Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošiem 

noteikumiem Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” šādā sastāvā: 

 

E.Meņķis – domes priekšsēdētājs; 

A.Vanags – Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs; 

U.Auzāns – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 

J.Subatiņš – novada pašvaldības izpilddirektors; 

I.Tumanova – juriskonsulte; 

A.Boluža – Lietvedības nodaļas vadītāja; 

Dz.Nartiša – teritoriālās plānošanas speciāliste; 

A.Lemaka – novada domes deputāte; 

G.Audzītis - novada domes deputāts. 

 

2. Uzdot darba grupai izstrādāt saistošo noteikumu grozījumus un priekšlikumus jautājumu izskatīšanas 

deleģēšanā institūcijām, kā arī to nolikumus līdz 2012.gada 10.maijam un iesniegt izskatīšanai domes 

komitejām. 

 

Lēmums Nr.130 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna pagastā 
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(Ceriņi, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

___________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu.Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu 1. punktu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu un saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils 

novada domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §),  

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt zemes vienībai Ceriņi, Kalna pagasts, Jēkabpils novads 18.6 ha platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 1101- zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

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

lauksaimniecība – 18.0 ha un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101- zeme, dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 0.6 ha (zem ceļiem - 0.6 ha ). 

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

 

 

Lēmums Nr.131 

Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā 

(Mežmaliņas, Ābeļu  pagasts Jēkabpils novads; 

Ošenieki, Ābeļu  pagasts Jēkabpils novads ) 

________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

       Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu. 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

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

Prodišķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Mežmaliņas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, atbilstoši apliecinājuma 

kartei (īpašums Nr.1), kas atrodas uz zemes īpašuma „Mežmaliņas” Ābeļu pagasts ar kadastra 

Nr.56480050147. 

2. Piešķirt adresi „Ošenieki”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, ēkām, apliecinājuma kartes 

pielikuma (īpašums Nr.2), kas atrodas uz zemes īpašuma „Ošenieki” Ābeļu pagasts.   

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

 

 
Nākamās komiteju sēde 2012.gada 19.aprīlī. 

Nākamā domes sēde 2012.gada 26.aprīlī plkst.11:00 

 

Domes sēde slēgta plkst.12:35 

 

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

