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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2012.gada 23.augustā Nr.12 

                                                

 

Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  

Sēde sasaukta plkst.11:00 

Sēde atklāta plkst.11:05 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

Piedalās: Domes deputāti: Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 

Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars 

Vanags. 

 

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

informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, vecākā zemes lietu speciāliste Ingrīda 

Feldmane, darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas speciāliste Rasma Mazulāne, teritoriālās plānošanas 

speciāliste Dzidra Nartiša,  pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Andris Baltaruņķis, Maruta 

Cankale, Antons Tropiks, Intra Kurme, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa.  

 

Nepiedalās - Dzidra Jakovicka, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska. 

 

Plkst.11:10 ierodas deputāti Artūrs Akmens un  Gints Audzītis. 

 

Darba kārtība: 

1.  295 Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atsaukšanu no atvaļinājuma 

2.  296 Par Grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā” (apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) 

3.  297 Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi („Dimanti”, Ābeļu pagasts) 

4.  298 Par nosaukuma precizēšanu Rubenes pagastā (Salaspils iela, Rubeņi, Rubenes pagasts) 

5.  299 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  (Ābeļu pagasts) 

6.  300 Par Jēkabpils novada domes lēmuma grozījumu 

7.  301 Par zemes gabala sadalīšana un nosaukumu piešķiršanu Dunavas pagastā 

8.  302 Par īres tiesību piešķiršanu („Eglones-2”, Dunavā, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) 

9.  303 Par adreses maiņu Rubenes pagastā („Birzes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 

10.  304 Par līdzekļu piešķiršanu Kalna kultūras nama – telpu remontam Mežzemes bibliotēkai 

11.  305 Par līdzekļu piešķiršanu novada skolotāju dienas pasākumam 

12.  306 Par līdzekļu piešķiršanu Rubenes pagasta pārvaldei internāta mājas konservācijai 

13.  307 Par pašvaldības kapitālsabiedrības minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas 

noteikšanu 

14.  308 Par Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes līguma laušanu ar valsts aģentūra „Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Sila ielā 

2A, Zasā, Jēkabpils raj. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (Nr. 

DMS/3.4.4.1.0/12/09/357 ) realizēšanu 

15.  309 Par Jēkabpils novada domes noteikumu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas  izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

apstiprināšanu 
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16.  310 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības 

uzskaites (J.Svilāns) 

17.  311 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā („Glīzdenes”, Dignājas pagasts, kadastra Nr. 5652 001 0002) 

18.  312 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā („Vaivari”, Rubenes pagasts, kadastra Nr. 5682 003 0006) 

19.  313 Par lēmuma Nr.175 „Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes projekta „Veselības 

takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā ” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma 

nodrošināšanu” grozījumiem 

20.  314 Par lēmuma Nr.176 „Par Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes projekta „Tautas tērpu 

iegāde Dunavas kultūras nama deju kolektīvam” iesniegšanu Leader programmā un 

finansējuma nodrošināšanu” grozījumiem 

21.  315 Par lēmuma Nr.178 „Par projekta „Vides draudzīga apgaismojuma ierīkošana Jēkabpils 

novada Kaldabruņas un Dubultu ciemā” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma 

nodrošināšanu” grozījumiem 

22.  316 Par lēmuma Nr.180 „Par projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim” 

iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” grozījumiem 

 

 

Lēmums Nr.295 

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja atsaukšanu no atvaļinājuma 

___________________________________________________________ 

J.Subatiņš 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars 

Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Edvīns Meņķis), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsaukt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi no ikgadējā atvaļinājuma ar 

2012.gada 23.augustu. 

2. Pēc Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieces Aijas Raginskas  darbspēju atjaunošanās 

pagarināt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa ikgadējo atvaļinājumu par dienām, kurās 

domes priekšsēdētājs ir atsaukts no ikgadējā atvaļinājuma. 

3. Pilnvarot Jēkabpils novada domes deputātu  Uldi Auzānu parakstīt šo lēmumu. 

 

 

Lēmums Nr.296 

Par grozījumiem „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”. 

(apstiprināti 28.12.2010. protokols Nr.16.9.§) 

_________________________________________________________ 

A.Vanags, U.Auzāns 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, 41. panta pirmās daļas 

2.punktu, 34.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.pantu 

un ņemot vērā 2012.gada 19.jūlija Finanšu komitejas ierosinājumu, par deputātu darba samaksas 

samazināšanu par nepiedalīšanos domes un komiteju sēdēs un 2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada 

domes Attīstības un Tautsaimniecības komitejas balsojums – izdarīt grozījumus (PAR - 5 balsis); Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas balsojums neizdarīt grozījumus (PAR – 7 balsis) un Finanšu 

komitejas balsojums – izdarīt grozījumus (PAR – 2 balsis; PRET – 4 balsis un ATTURAS – 1 balss),  
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Atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Artūrs Akmens, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Māris 

Urbāns), PRET – 6 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, 

Anda Svarāne); ATTURAS – 1 balss (Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Lēmuma projekts ir noraidīts. 

 

   

Lēmums Nr.297 

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi  

(Ābeļu pagasts) 

__________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada domes Attīstības un 

Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 

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” Ābeļu pagasta Teritorijas plānojuma 2007. -2019. III daļas 2.sējuma 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” „Atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi” 

4.1.3. punktu , 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Aldis 

Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags); PRET 

– nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atteikt D.G. Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma 

sadalīšanai divās zemes vienībās (1 ha un 4 ha). 

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

 

 

 

Lēmums Nr.298 

Par nosaukuma precizēšanu Rubenes pagastā 

(Salaspils iela, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 

______________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada domes Attīstības un Tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt nosaukumu Salaspils ceļš, Rubenes pagasts nekustamajam īpašumam uz Salaspils iela, 

Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads. 

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

 

 

Lēmums Nr.299 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

(Ābeļu pagasts) 

__________________________________________________________ 
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A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā 2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada domes Attīstības un Tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

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

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību – 0.0598 ha. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve zemes vienībai – 

0.0598 ha. 

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

 

 

Lēmums Nr.300 

Par Jēkabpils novada domes lēmuma grozījumu 

_______________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

Ņemot vērā 2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada domes Attīstības un Tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, kā arī pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 25.panta otro daļu, likuma „Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. daļu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Grozīt 2012.gada 26.jūlija Jēkabpils novada domes sēdes lēmumu Nr.274  „Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanos Rubenes pagastā”, izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: „2. Piešķirt 

nosaukumu „Austrumi 2”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads zemes vienībai - 5.9 ha platībā, kuru atdala no 

nekustamajā īpašumā „Austrumi”, Rubenes pagasts. Neapbūvētais zemes gabals piekrīt pašvaldībai un 

ierakstāms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.” 

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

 

 

 

Lēmums Nr.301 

Par zemes gabala sadalīšana un nosaukumu piešķiršanu Dunavas pagastā 

_____________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, 2012.gada 16.augusta 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 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu,  

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Upmalītes – Apsītes”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, zemes 

gabalu platībā 0.5 ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Sleju zemju ceļš”. 

3. Noteikt īpašumam „Sleju zemju ceļš” zemes lietošanas mērķi - 1101– zeme, dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „Upmalītes – Apsītes ” - 3.2 ha platībā zemes lietošanas mērķi -

1101- zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

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

dienas. 

 

 

Lēmums Nr.302 

Par īres tiesību piešķiršanu 

( „Eglones-2”, Dunavā, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)  

_________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.303 

Par adreses maiņu Rubenes pagastā  

(„Birzes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 

________________________________________________________________ 

A.Vanags, I.Feldmane 

  

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 16.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt adresi „Birzes”, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229 dzīvojamai mājai un 

kompleksajai saimniecības ēkai, kas atrodas uz zemes gabala „Mazstrautiņi” Rubenes pagastā, Jēkabpils 

novadā uz adresi „Birzes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229. 

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

 

 

 

Lēmums Nr.304 

Par līdzekļu piešķiršanu Kalna kultūras nama – telpu remontam Mežzemes bibliotēkai 

________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Ņemot vērā 2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Kalna pagasta pārvaldei telpu remontam  Ls 16718,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti 

astoņpadsmit lati  00 santīmi) no līdzekļiem par realizētajiem nekustamajiem īpašumiem Ābeļu pagastā un 

iekļaut 2012.gada budžeta grozījumos konkrēto summu pēc iepirkuma rezultātiem. 

 

Lēmums Nr.305 

Par līdzekļu piešķiršanu novada skolotāju dienas pasākumam 

_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Ņemot vērā 2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1.Piešķirt novada skolotāju dienas pasākuma apmaksai Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati  00 

santīmi) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.   

2. Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus budžetā. 

 

 
Lēmums Nr.306 

 Par līdzekļu piešķiršanu Rubenes pagasta pārvaldei internāta mājas konservācijai 

_______________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2012.gada 16.augusta Attīstības un tautsaimniecības komitejas un 

Finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars 

Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – 1 balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Rubenes pagasta pārvaldei internāta mājas konservācijai līdz Ls 9000,00 (deviņi tūkstoši lati 

00 santīmi) -  no nekustamo īpašumu pārdošanas Rubenes pagastā Ls 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti lati 

00 santīmi), no nesadalītajiem līdzekļiem projektiem – Ls 5300,00 (pieci tūkstoši lati 00 santīmi).  

 

 

Lēmums Nr.307 

Par pašvaldības kapitālsabiedrības  

minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu  
____________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otro daļu „Pašvaldības dome nosaka pašvaldības 

kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs 

izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā pašvaldības 
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kapitālsabiedrības un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas)” un 2012.gada 16.augusta 

Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  

1. Noteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 5% apmērā 

no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas. 

 2. Pašvaldības kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka pašvaldības kapitālsabiedrības dividendes iemaksā 

Jēkabpils novada  pašvaldības norādītajā kontā 10 darba  dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 

kapitālsabiedrības tīrās peļņas sadali un dividenžu apstiprināšanu, ja sabiedrības dibināšanas līgumā, statūtos 

vai citos tiesību aktos nav noteikts cits dividenžu izmaksas termiņš. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 

 

 

Lēmums Nr.308 

Par Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes līguma laušanu ar valsts aģentūra „Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūra”  par projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Sila ielā 2A, Zasā, Jēkabpils 

raj. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ( Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/357 ) realizēšanu  

____________________________________________________  

E.Meņķis 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumu; neatbalstīt aizņēmuma ņemšanu , jo minētā 

daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav pašvaldības īpašums un mājas iedzīvotāju atteikums dibināt biedrību 

mājas apsaimniekošanai (09.08.12) un 2012.gada 16.augusta Finanšu komitejas ierosinājumu,   

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzdot Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldei lauzt  ar valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra” līgumu par projekta īstenošanu Nr.L-DMS-12-0435 projekta „Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas Sila ielā 2A, Zasā, Jēkabpils raj. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (Nr. 

DMS/3.4.4.1.0/12/09/357 ), jo projekta realizācijai nav piešķirts nepieciešamais finansējums. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš. 

 

 

Lēmums Nr.309 

Par Jēkabpils novada domes noteikumu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas  izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27. punktu un 2009.gada 22.decembra LR Ministru Kabineta Noteikumu Nr.1616. 11.punktu un ņemot vērā 

2012.gada 16.augusta Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 

Finanšu komitejas ierosinājumu, 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada domes noteikumus „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils novada domes noteikumus „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. (18.08.2011. lēmumu protokols nr.11. 5. §) 

 

 

Lēmums Nr.310 

Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu 

no Ābeļu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

Lēmums Nr.311 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

__________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

Lēmums Nr.312 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

_______________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 

 

Lēmums Nr.313 

Par lēmuma Nr.175 „Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes projekta „Veselības takas izveide 

Ābeļu pagasta Brodu ciemā ” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” 

grozījumiem 

_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 

21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””  
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.175 1.punktu sekojošā 

redakcijā:  

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

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

ar  PVN), t.sk. ELFLA finansējums Ls 5838,95 (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi lati 95 santīmi), 

pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmām izmaksām Ls 648,77 (seši simti četrdesmit astoņi lati 77 

santīmi) un neattiecināmās izmaksas Ls 1427,30 (viens tūkstotis četri simti divdesmit septiņi lati 30 

santīmi).” 

  

 2. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.175 3.punktu sekojošā 

redakcijā:  

 

 „3. Pēc projekta atbalstīšanas finansējumu iekļaut 2012.gada budžeta grozījumos un 2013.gada 

budžeta projektā.” 

 

 

Lēmums Nr.314 

Par lēmuma Nr.176 „Par Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes projekta „Tautas tērpu iegāde 

Dunavas kultūras nama deju kolektīvam” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma 

nodrošināšanu” grozījumiem 

___________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

  

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 

21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.176 1.punktu sekojošā 

redakcijā:  

 

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

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

lati 88 santīmi ar  PVN), t.sk. ELFLA finansējums Ls 2208,60 (divi tūkstoši divi simti astoņi lati 60 

santīmi),  pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmām izmaksām Ls 245,40 (divi simti četrdesmit 

pieci lati 40 santīmi) un neattiecināmās izmaksas Ls 539,88 (pieci simti trīsdesmit deviņi lati 88 santīmi).” 

 

2. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.176 3.punktu sekojošā 

redakcijā:  

 

 „3. Pēc projekta atbalstīšanas finansējumu iekļaut 2012.gada budžeta grozījumos un 2013.gada 

budžeta projektā.” 
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Lēmums Nr.315 

Par lēmuma Nr.178 „Par projekta „Vides draudzīga apgaismojuma ierīkošana Jēkabpils novada 

Kaldabruņas un Dubultu ciemā” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” 

grozījumiem 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 

 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 

21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.178 1.punktu sekojošā 

redakcijā:  

 

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

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

pieci simti četrdesmit deviņi lati 98 santīmi ar  PVN), ), t.sk. ELFLA finansējums Ls 5569,67 (pieci tūkstoši 

pieci simti sešdesmit deviņi lati 67 santīmi),  pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmām izmaksām 

Ls 618,85 (seši simti astoņpadsmit lati 85 santīmi) un neattiecināmās izmaksas Ls 1361,46 (viens tūkstotis 

trīs simti sešdesmit viens lats 46 santīmi).” 

 

2. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.178 3.punktu sekojošā 

redakcijā:  

 

 „3. Pēc projekta atbalstīšanas finansējumu iekļaut 2012.gada budžeta grozījumos un 2013.gada 

budžeta projektā.” 

 

Lēmums Nr.316 

Par lēmuma Nr.180 „Par projekta „Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim” 

iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” grozījumiem 

_________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 

 

 Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 

21.pantu 27.punktu, 04.10.2011. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 

 

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

Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis Inga Martinova, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 

Aivars Vanags); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  

1. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.180 1.punktu sekojošā 

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

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

santīmi ar  PVN), t.sk. ELFLA finansējums Ls 2211,57 (divi tūkstoši divi simti vienpadsmit lati 57 santīmi),  

pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmām izmaksām Ls 245,73 (divi simti četrdesmit pieci lati 73 

santīmi) un neattiecināmās izmaksas Ls 540,60 (pieci simti četrdesmit lati 60 santīmi).” 

 

2. Izteikt Jēkabpils novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma Nr.180 3.punktu sekojošā 

redakcijā:  

  

„3. Pēc projekta atbalstīšanas finansējumu iekļaut 2012.gada budžeta grozījumos un 2013.gada 

budžeta projektā.” 

  

Sēde slēgta plkst.12:15 

 

Nākamās komiteju sēdes notiek 2012.gada 20.septembrī 

Nākamā domes sēde notiek 2012.gada 26.septembrī plkst.11:00 
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