
JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS

Jēkabpils novads
2012.gada 24.maijā               Nr.8

                                           
Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī 
Sēde sasaukta plkst.11:00

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē – Austra Boluža

Piedalās:  Domes deputāti:  Artūrs Akmens,  Gints  Audzītis,  Uldis  Auzāns,  Ināra Blumberga,  Aldis  Jasis, 
Anita  Lemaka,  Inga Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars Prodišķis,  Aija Raginska,  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, informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece,  pagastu pārvalžu vadītāji: 
Raimonds Jaudzems, Andris Baltaruņķis, Maruta Cankale, Jānis Raubiška, Antons Tropiks, Intra Kurme, 
Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa. 

Nepiedalās - Domes deputāte– Dzidra Jakovicka, Edmunds Erdlāns, - attaisnotu iemeslu dēļ.

Sniegt informāciju par sadarbības piedāvājumu siltuma apgādes nodrošināšanai no biogāzes koģenerācijas 
stacijas piedalās SIA „Ecogen” pārstāvji: Henrijs Buks-Vaivads, Normunds Briedis. 

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 finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa Federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētājai Laurai 
Baltmanei
Par  aizņēmuma ņemšanu projekta  „Daudzdzīvokļu  dzīvojamās  ēkas  Sila  ielā  2A,  Zasā,  Jēkabpils  raj. 
energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumi”  (Nr.  DMS/3.4.4.1.0/12/09/357)  priekšfinansēšanai  un 
līdzfinansēšanai
Par zemes ierīcības projekta „Lubiņas”, Rubenes pagasts,  kadastra Nr.5682 011 0172, apstiprināšanu

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem: 

Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa Federācijai – Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētājai Laurai 
Baltmanei
Par  aizņēmuma ņemšanu projekta  „Daudzdzīvokļu  dzīvojamās  ēkas  Sila  ielā  2A,  Zasā,  Jēkabpils  raj. 
energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumi”  (Nr.  DMS/3.4.4.1.0/12/09/357)  priekšfinansēšanai  un 
līdzfinansēšanai
Par zemes ierīcības projekta „Lubiņas”, Rubenes pagasts,  kadastra Nr.5682 011 0172, apstiprināšanu

Informācija:
Sadarbības piedāvājums siltuma apgādes nodrošināšanai no biogāzes koģenerācijas stacijas (SIA „Ecogen”)
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Darba kārtība:
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums

1. 182 Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem 

2. 183 Par īres tiesību piešķiršanu 

3. 184 Par adreses piešķiršanu Jēkabpils novadā

4. 185 Par adreses piešķiršanu Zasas pagastā 

5. 186 Par nosaukuma piešķiršanu Dignājas un Dunavas pagastos 

6. 187 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Lejas Kalnieši”, Rubenes pagasts, 
kadastra Nr.56820010128)

7. 188 Par nekustamā īpašuma papildmērķa 

8. 189 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

9. 190 Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

10
.

191 Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabala platības precizēšanu  

11
.

192 Par zemes nomu Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā

12
.

193 Par zemes ierīcības projekta „Rošāni”, Kalna pagasts apstiprināšanu

13
.

194 Par grozījumiem lēmuma  „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas 
maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai ” (pieņemti 
Jēkabpils novada domes 20.01.2011.sēdes lēmums § 16. protokols Nr.1.)

14
.

195 Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas amata vecākais zemes lietu speciālists 
noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu

15
.

196 Par līdzekļu piešķiršanu Rubenes pagasta pārvaldei Rubenes pamatskolas deju kolektīvu 
dalībai tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”

16
.

197 Par līdzekļu piešķiršanu Zasas vidusskolas deju kolektīvu dalībai tautas deju festivālā „Latvju 
bērni danci veda”

17
.

198 Par līdzekļu piešķiršanu Kalna kultūras nama remontam – siltumapgādes sistēmai

18
.

199 Par Jēkabpils novada pašvaldības Noteikumu Nr.1/2012 „Jēkabpils novada pašvaldības 
skolēnu autobusu izmantošana” apstiprināšanu

19
.

200 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanu projektam „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā
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20
.

201 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanu  projektam „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība  Kalna  pagasta Dubultu ciemā” 

21
.

202 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanu  projektam „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība  Jēkabpils novada Rubenes   pagasta Slates ciemā”

22
.

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

23
.

204 Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu

24
.

205 Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu no pagasta pārvalžu grāmatvedības 
uzskaites

25
.

206 Par bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” iesniegumu

26
.

207 Par ārsta palīga Inas Čiekures iesniegumu

27
.

208 Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam” apstiprināšanu

28
.

209 Par  saistošo  noteikumu Nr.8  „Grozījumi  Jēkabpils  novada  pašvaldības  2009.gada  9.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

29
.

210 Par nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas izveidošanu

30
.

211 Par Zasas vidusskolas direktora iesniegumu

31
.

212 Par komisijas izveidošanu pretendentu izvērtēšanai uz Zasas vidusskolas direktora amatu 

32
.

213 Par  finansiālu  atbalstu  Latvijas  Lakrosa  Federācijai  –  Latvijas  sieviešu  lakrosa  izlases 
spēlētājai Laurai Baltmanei

33
.

214 Par  aizņēmuma  ņemšanu  projekta  „Daudzdzīvokļu  dzīvojamās  ēkas  Sila  ielā  2A,  Zasā, 
Jēkabpils raj. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/357) 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

34
.

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

Dažādi jautājumi
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par pašvaldībām”
Par likumprojektu „Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu  likumā”

INFORMĀCIJA
Sadarbības piedāvājums siltuma apgādes nodrošināšanai
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no biogāzes koģenerācijas stacijas
__________________________________________

SIA „Ecogen”

SIA „Ecogen” pārstāvji sniedza informāciju – prezentāciju par siltuma apgādes nodrošināšanu no 
biogāzes koģenerācijas stacijas. Par siltuma patēriņu un nepieciešamo barības  bāzi (zaļā masa) patēriņu. 
Notiek sarunas ar zemes lietotājiem, ja būtu zeme zaļo masu varētu audzēt paši. Mazie zemnieki varētu 
apvienoties kooperatīvos.  Darbības process sākas tad,  kad jau ir saņemta licence biogāzes koģenerācijas 
stacijas  būvei.  Cena  par  zaļo  masu tiks  noteikta  par  kvalitāti  un  tās  masu,  kur  cena  visiem varētu  būt 
vienāda. Latvija ceļ jau 30 šādas stacijas.

Biogāzes koģenerācijas stacijā varētu būt apmēram 20 darba vietas. Pieslēgumus transformatoriem 
nodrošina Latvenergo.

Par  jautājumu  izteicās  domes  deputāti:  I.Prodišķis,  A.Akmens,  G.Audzītis,  E.Meņķis  un  darbinieki 
J.Subatiņš, I.Kurme. SIA „Ecogen” pārstāvji Henrijs Buks-Vaivads, Normunds Briedis. 

Otra kompānija iegulda savu zemi.  Siltumtrasi  izmantos līdz vecajai  katlu mājai.  Koģenerācijas 
stacija tuvu. Šī firma savu projektu jau iesniegusi LAD izskatīšanai un gaida atbildi.  Projekts balstīts uz 
kredītu summām.

Lūgt abas firmas veikt savus precizētos  piedāvājumus līdz 2012.gada 15.jūnijam iesniedzot tos 
izskatīšanai novada domē deputātiem izvērtēšanai, kurš ir izdevīgāks un no kuras firmas pirks siltumu un ar 
kuru slēgt sadarbības līgumu.. Abos gadījumos izmantos arī privātās zemes.

Koģenerācijas  stacijas  vajadzībām  būs  nepieciešami  vismaz  1200  ha  zemes  zaļās  masas 
nodrošināšanai.

Parakstītais sadarbības līgums pašvaldībai uzliek arī saistības.

SIA  „Ecogen”  pārstāvis  Henrijs  Buks-Vaivads  piedāvājumu  domā  iesniegt  jau  līdz  2012.gada 
1.jūnijam.

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums

Jēkabpils  novada  pašvaldības  izpilddirektors  informēja  par  26.05.2012.   domes  sēdē  pieņemto 
lēmumu  izpildi  un  citiem  veiktajiem  darbiem  Par  domes  ārkārtas  sēdē  pieņemtajiem  lēmumiem  LAD 
projektos, kuru iesniegti. Kopumā iesniegti 67 projekti, tikai nav neviena projekta mājražošanas jomā. Par 
pieņemto lēmumu par īpašumu „Līči” atbilde nav saņemta. Ar 28.05.2012. darbu novada pašvaldībā uzsāk 
jauns datorspeciālists. (Bija saņemti 8 pretendentu pieteikumi ). Pieņemts darbā lauku attīstības speciālists 
Ina Sēle. Ziemeļvalstu Ministru kabineta – ar finansējumu EUR 5000,- apmērā ir atbalstīts Jēkabpils novada 
pašvaldības Ziemeļvalstu mobilitātes programmā iesniegtais projekts „Pieredzes apmaiņa ar Ziemeļvalstīm 
administratīvās kapacitātes stiprināšanā pašvaldībās.” 

Finansējums ir  piešķirts  mācību  vizītēm Averojas  pašvaldībā  Norvēģijā  un Kauhavas  pašvaldībā 
Somijā, projekta darba valoda ir angļu valoda. Novada pašvaldība šai programmā startēja pirmo reizi, tādēļ 
gandarījums par saņemto atbalstu ir īpaši liels. Saņemtās humānās palīdzības  preces ir izdalītas.

Zasā  notiek   remontdarbi  administrācijas  ēkā.  Kalna  pagasta  kultūras  nama „Zītari”  būvdarbi  ir 
pabeigti – nepieciešams aprīkojums. Iepirkuma procedūra notiek par Rubenes ūdenssaimniecības projektu, 
tehnisko  projektu  „Mežviju”  jumts.  Jūnijā  sākas  sagatavošanās  Zasas  apgaismojuma  projektā.  Zasas 
vidusskolā nepieciešams iepirkums remontdarbiem. Notiks bibliotēku akreditācija. 2011.gada iesāktie LAD 
projekti ir pabeigti.

No iepriekšējās sēdēs  skatītajiem jautājumiem vēl jāskata nolikums par darbinieku vērtēšanu, nav 
saņemti priekšlikumi no deputātiem, kaut iebildumi ir bijuši.

Projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātas 18 personas. 
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Informācija pieņemta zināšanai.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums

Novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja novada domes deputātus par izskatāmajiem jautājumiem Latvijas 
Pašvaldību  Savienības  kongresā.  Kongresā  piedalījās  159  delegāti,  Saeimas  priekšsēdētāja  S.Āboltiņa,  Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis un 8 ministri.

Informācija pieņemta zināšanai.

Lēmums Nr.182
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem

_____________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne

Ņemot  vērā  iepriekš  minēto,  2012.gada  17.maija  Jēkabpils  novada  domes  Attīstības  un 
tautsaimniecības  komitejas  ierosinājumu  un  pamatojoties  uz  LR  likuma  „Par  pašvaldībām”  15.panta 
3.punktu  un  11.punktu,  28.04.1995.  „Zvejniecības  likuma”  5.panta  4.punktu,  30.11.2009.  LR  Ministru 
kabineta  noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās  zvejas  limitiem un to  izmantošanas  kārtību 
iekšējos ūdeņos”, 11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās  zvejas  tiesību  nomu zvejas  izmantošanas  kārtību”,  Administratīvā  procesa  likuma 55.panta 
1.punktu, 66., 67.pantu,

atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  NEPIEDALĀS  – 1 balss (Aldis  Jasis), 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut J.J,  zvejot  Daugavā,  Jēkabpils  novada  Ābeļu  pagasta  teritorijā  pašpatēriņa  zvejai,  ievērojot 
11.08.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu zvejas izmantošanas kārtību” noteiktās prasības.

2. Atļaut izmantot zvejā murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot 
gada  zvejas  tiesību  nomu  LVL  10,00  (desmit  lati),  ieskaitot  to  Jēkabpils  novada  pašvaldības, 
reģ.Nr.90009116789, speciālā budžeta kontā Nr.LV11LHZB5200170616002.

3. Noteikt,  ka J.J. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un noslēgts 
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.

4. Lēmums stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un saskaņā ar  Administratīvā  procesa likuma 188.un 
189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja  adreses  (fiziskā  persona  –  pēc  deklarētās  dzīvesvietas  vai  nekustamā  īpašuma  atrašanās 
vietas). 

5. Lēmuma  izpildi  un  nomas  līguma  noslēgšanu  organizēt  Jēkabpils  novada  pašvaldības  Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai.

Lēmums Nr.183
Par īres tiesību piešķiršanu 

_____________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
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Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.

Lēmums Nr.184
Par adreses piešķiršanu Jēkabpils novadā

________________________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumu  un  pamatojoties  uz  LR  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  27.punktu,  Ministru  kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu.

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Piešķirt adreses sekojošiem adresācijas objektiem:

N.
p.
k

Īpašuma 
nosaukums

Zemes 
vienības 
kad.apz.

Uz  zemes 
vienības  esošo 
būvju  kad.  apz. 
un nosaukums

Adrese

1. Čiekuri, 
Dunavas pag.

„Čiekuri”, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5216

2. Drejas, 
Dunavas pag.

„Drejas”, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5216

3. Pakalnes 
ferma, Kalna 
pag.

„Pakalniņi”, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5220

4. Birztalas, 
Kalna pag.

„Mazbirztalas”, Kalna 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5220

5. Ezerpriekulāni, 
Kalna pag.

„Centra Ezerpriekulāni”, 
Dubulti, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5220

6. Ezerpriekulāni, 
Kalna pag.

„Centra Ezerpriekulāni 1”, 
Dubulti, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5220

7. Līgotņi, Kalna 
pag.

„Līgotņi”, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5220

8. Mazzānāni, 
Leimaņu pag.

Mazzānāni 2, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5223

9. Mazzānāni, 
Leimaņu pag.

Mazzānāni, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

10. Pīlādzīši, 
Leimaņu pag.

Pīlādzīši, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

11. Zānāni Zariņi, 
Leimaņu pag.

Zānāni Zariņi, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5223

12. Cīruļi, Leimaņu 
pag.

Cīruļi, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223
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13. Stradu Kiopi, 
Leimaņu pag.

Stradu Kiopi, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5223

14. Liepas, Leimaņu 
pag.

Liepas 1, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

15. Upmaļi, 
Leimaņu pag.

Upmaļi, Leimaņi, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5223

16. Jaunsili, 
Leimaņu pag.

Jaunsili, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

17. Medesnieki, 
Leimaņu pag.

Medesnieki, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5223

18. Rogas, Leimaņu 
pag.

Rogas, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

19. Leimaņu pagasta 
kapsēta, 
Leimaņu pag.

Leimaņu Kapliča, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5223

20. Silakalni, 
Leimaņu pag. 

Silakalni, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

21. Irbjusalas, 
Leimaņu pag.

Irbjusalas, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

Liepas, 
Leimaņu pag.

”TP-6171” Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

22. Liepas, 
Leimaņu pag.

Liepas 1, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

23. Zodāni, Leimaņu 
pag.

Zodāni, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

24. Purmaļi, 
Leimaņu pag.

Purmaļi, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

25. (Bez 
nosaukuma), 
Leimaņu pag.

Augstrozes, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5223

26. Mežgrīvas, 
Leimaņu pag.

Mežgrīvas, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

27. Stašāni, 
Leimaņu pag.

Stašāni, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5223

28. Lauri, Rubenes 
pag.

„Lauri”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5229

29. Rozessala, 
Rubenes pag.

„Rozessala”, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5229

30. Ievas, Rubenes 
pag.

„Ievas”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5229

31. (Bez 
nosaukuma), 
Rubenes pag.

„Červonka 1”, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5229

32. Kalnalejas, 
Rubenes pag. 

„Kalnalejas”, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5229

33. Veckalni, 
Zasas pag.

„Veckalni 1”, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5239
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34. Vērtūži, Zasas 
pag.

„Vērtūži 2”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5239

35. Zasas parks, 
Zasas pag.

„Sporta zāle”, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5239

36. Kautuve, Zasas 
pag.

„Kautuve”, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5239

37. Transformators 
Viesuļi, Zasas 
pag.

„TP-6190" Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5239

38. Sūkņu stacija, 
Zasas pag.

„Sūkņu stacija”, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads, 
LV 5239

39. Juzes, Zasas 
pag.

„Ogas”, Zasa, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5239

40. Zviķi, Zasas 
pag.

„Zviķi”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5239

41. Maiķēļi, Zasas 
pag.

„Maiķēļi”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5239

42. Astras 1, Zasas 
pag.

„Astras 1”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV 5239

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

Lēmums Nr.185
Par adreses piešķiršanu Zasas pagastā 
(Medņi, Zasas pagasts Jēkabpils novads)

_____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumu  un  pamatojoties  uz  LR likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  27.punktu,  Ministru  kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 29.punktu,

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Piešķirt adresi  „Medņi”,  Zasas  pagasts,  Jēkabpils  novads,  LV  5239  ēkām,  kas  atrodas  uz  zemes 
īpašuma „Medņi” Zasas pagasts.

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

Lēmums Nr.186
Par nosaukuma piešķiršanu Dignājas un Dunavas pagastos 

_____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
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Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
ierosinājumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Piešķirt nosaukumu „Ilsumi”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads un apvienot vienā  īpašumā  zemes 
vienības.

2. Piešķirt nosaukumu „Rites”,  Dunavas  pagasts,  Jēkabpils  novads  un  apvienot  vienā   īpašumā   zemes 
vienības. 

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

Lēmums Nr.187
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

_____________________________________________________
Ņemot  vērā  augstāk  minēto,  2012.gada  17.maija  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, 

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejas Kalnieši”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, divus zemes 
gabalus.

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Lejas Kalnieši 1”.
3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Lejas Kalnieši 2”.
4. Noteikt īpašumam „Lejas Kalnieši 1” un Lejas Kalnieši 2” zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Noteikt paliekošajam īpašumam „Lejas Kalnieši” - 56,2 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Noteikt paliekošajam īpašumam „Lejas Kalnieši” – 44,5 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.188
Par nekustamā īpašuma papildmērķa noteikšanu 

_____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
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Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils  novada domes Attīstības un tautsaimniecības  komitejas 
ierosinājumu  un  pamatojoties  uz  Nekustamā  īpašuma  valsts  kadastra  likuma  9.pantu,  Ministru  kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu, 28.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, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Piešķirt īpašumam „Bērzgales pamatskola”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, nekustamā īpašuma lietošanas 
papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 5,1 ha (2,8 ha tīrumi un 
2,3 ha pļavas);

2. Piešķirt  īpašumam  „Tīraines”,  Leimaņu  pagasts,  Jēkabpils  novads,  nekustamā  īpašuma  lietošanas 
papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 4,9 ha (4,9 ha tīrumi);

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

Lēmums Nr.189
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

 _____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils  novada domes Attīstības un tautsaimniecības  komitejas 
ierosinājumu un pamatojoties uz  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 21daļu. 

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības – 0,12 ha; – 0,0550 ha.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Lēmums Nr.190
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

_____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils  novada domes Attīstības un tautsaimniecības  komitejas 
ierosinājumu un pamatojoties uz  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, 25.panta 21daļu. 
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atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību– 1.7 ha.
2. Noteikt  zemes  lietošanas  mērķi  –  0201  –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir 

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

Lēmums Nr.191
Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabala platības precizēšanu  

(Jēkabpils novadā)
_____________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils  novada domes Attīstības un tautsaimniecības  komitejas 
ierosinājumu un pamatojoties uz LR Ministru kabineta Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.punktu, kurā teikt: par atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas 
teksta  datos  reģistrēto  platību  un  kadastra  kartes  platību,  kas  pārsniedz  pieļaujamās  platību  atšķirības 
robežas,  attiecībā  uz  pašvaldībai  piekrītošajām  zemēm  Valsts  zemes  dienesta  teritoriālā  struktūrvienība 
informē vietējo pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam 
lēmumam par zemes vienības platību.

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Apstiprināt pašvaldībai  piekrītošās  zemes  vienības  platības  Jēkabpils  novadā,  pamatojoties  uz 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

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

Lēmums Nr.192
Par zemes nomu Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā 

_____________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils  novada domes Attīstības un tautsaimniecības  komitejas 
ierosinājumu  un  pamatojoties  uz  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 –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Iznomāt  z/s  „Liepas”  (īpašnieks  Pēteris  Balodis),  reģistrācijas  Nr.  4540101136,  juridiskā  adrese: 
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„Liepas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads:
1.1. zemes  nogabalu  ar  aptuveno  platību  14.3  ha  zemes  gabalā  „Centrs”  Jēkabpils  novada 

pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā uz 5 gadiem;
1.2. zemes  nogabalu  ar  aptuveno  platību  5.0  ha  zemes  gabalā  „Centrs”  Jēkabpils  novada 

pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā uz 5 gadiem;
1.3. zemes  nogabalu  ar  aptuveno  platību  8.1  ha  zemes  gabalā  „Centrs”  Jēkabpils  novada 

pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā uz 5 gadiem;
1.4. zemes  gabalu  ar  aptuveno  platību  4.3  ha  zemes  gabalā  „Bez  adreses”  Jēkabpils  novada 

pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā uz 5 gadiem;
2. Zemesgabala  nomas maksas  apmērs  gadā  ir  3  % (trīs  procenti)  apmērā  no zemesgabala  kadastrālās 

vērtības.
3. Uzdot Leimaņu 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.193
Par zemes ierīcības projekta „Rošāni”, Kalna pagasts, apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________________

A.Vanags, I.Feldmane

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils  novada domes Attīstības un tautsaimniecības  komitejas 
ierosinājumu un pamatojoties uz 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 –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1. Apstiprināt  zemes  ierīcības  projektu  nekustamā  īpašuma  „Rošāni”,  Kalna  pagasts,  sadalīšanai 
saskaņā ar SIA „Latvijasmernieks.lv ” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rošāni”, Kalna pagasts, un piešķirt nosaukumu „Kļaviņi 2” zemes 
gabaliem 2.5 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) un 10.0ha platībā(Nr.3 zemes ierīcības projektā); 
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Kļaviņi 2”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Izdalīt  no  zemes  gabala  „Rošāni”,  Kalna  pagasts,  citu  zemes  lietojumu  (Nr.4;5  zemes  ierīcības 
projektā)
5. Zemes gabals 2,0 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Rošāni”, Kalna pagasts 
sastāvā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība;
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr.194
Par grozījumiem lēmuma  „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas 
maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai ” (pieņemti 

Jēkabpils novada domes 20.01.2011.sēdes lēmums § 16. protokols Nr.1.)
_______________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
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kultūras  un  sporta  komitejas  ierosinājumu  un  pamatojoties  uz  LR  likumu  „Par  pašvaldībām”  21.panta 
1.daļas 13.punktu, 

atklāti  balsojot:  PAR –   8  balsis  (Artūrs  Akmens,  Aldis  Jasis,  Anita  Lemaka,  Edvīns  Meņķis,  Aija 
Raginska,  Anda  Svarāne,  Māris  Urbāns,  Aivars  Vanags),  PRET –  2  balsis  (Gints  Audzītis,  Ināra 
Blumberga),  ATTURAS – 3 balsis (Uldis Auzāns, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis),  Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ:

1. Veikt  grozījumus Jēkabpils novada domes 20.01.2011. gada sēdes ( protokols Nr.1.,16.§) lēmumā 
„Par  pašvaldības  institūciju  amatpersonu  un  darbinieku  mēnešalgas  maksimālā  apmēra  apstiprināšanu 
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai.” 

Pielikums Nr.1
Jēkabpils novada domes 20.01.2011. 

sēdes lēmumam (protokols Nr.1, 16.§)

Jēkabpils novada  administrācijas darbinieku mēnešalgas
 maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

Nr.
p.k.

Mēneš-
algas 
grupa Amata nosaukums slodze

Apstiprinā-
šanai 

mēnešalgas 
maksimālai

s apmērs

ar MK 
noteikumie
mNr.1651 
noteiktais 

mēnešalgas 
maksimālai

s apmērs

1. 9 datorspeciālists 1
no 444 uz 

500 698

2. Grozījumi par maksimālās mēnešalgas apmēru stājas spēkā ar  2012.gada 01.jūniju

Lēmums Nr.195
Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas amata vecākais zemes lietu speciālists noteiktās 

mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu
______________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku  atlīdzības  nolikumu  (apstiprināts  ar  Jēkabpils  novada  domes  28.12.2010.  sēdes  lēmumu, 
protokols Nr.16.,9.§) un Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas 
nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.16.,10.§),

atklāti  balsojot: PAR –  12 balsis  (Gints  Audzītis,  Uldis Auzāns,  Ināra Blumberga,  Aldis  Jasis,  Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – 1 balss (Artūrs Akmens),  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

Ar  2012.gada  01.maiju  apstiprināt  atbilstoši  darbinieka  novērtēšanas  rezultātiem  noteikto 
mēnešalgu  amata -  vecākais zemes lietu speciālists - Ls 475 (četri simti septiņdesmit pieci lati).
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Lēmums Nr.196
Par līdzekļu piešķiršanu Rubenes  pagasta pārvaldei

Rubenes pamatskolas deju kolektīvu dalībai tautas deju festivālā „ Latvju bērni danci veda”
________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras  un  sporta  komitejas  ierosinājumu un  pamatojoties  uz  likumu  „Par  pašvaldībām”  21.panta 
27.punktu,

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

Piešķirt  Rubenes  pagasta  pārvaldei  finansējumu Ls 129,00 (viens  simts  divdesmit  deviņi  lati  00 
santīmi)  no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, ceļa izdevumiem  uz  tautas deju festivālu „ Latvju bērni 
danci veda” Ventspilī.

Lēmums Nr.197
Par līdzekļu piešķiršanu Zasas vidusskolas deju kolektīvu 

dalībai tautas deju festivālā „ Latvju bērni danci veda”
______________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras  un  sporta  komitejas  ierosinājumu un  pamatojoties  uz  likumu  „  Par  pašvaldībām”  21.panta 
27.punktu,

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

Piešķirt Leimaņu  pagasta pārvaldei finansējumu Ls 332,00 (trīs simti trīsdesmit divi lati 00 santīmi) 
no  līdzekļiem  neparedzētiem  gadījumiem,   pārvaldes  autobusa   izdevumiem,  Zasas  vidusskolas  deju 
kolektīva transportam uz  tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda” Ventspilī .

Lēmums Nr.198
Par līdzekļu piešķiršanu Kalna kultūras nama remontam – siltumapgādes sistēmai

______________________________________________________
E.Meņķis, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras  un  sporta  komitejas  ierosinājumu un  pamatojoties  uz  likumu  „  Par  pašvaldībām”  21.panta 
27.punktu,
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atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

Piešķirt Kalna pagasta pārvaldei Ls 2600,00 (divi tūkstoši seši simti lati  00 santīmi) no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem papildizdevumu apmaksai siltumapgādes sistēmā kultūras namā.

Lēmums Nr.199
Par Jēkabpils novada pašvaldības Noteikumu Nr.1/2012 „Jēkabpils novada pašvaldības skolēnu 

autobusu izmantošana” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās 
daļas 4., 5., 6.punktu un 19.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 
2.punktu;  20.04.2004. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas 
pašpārvadājumi” 5.punkta,5.5.apakšpunkts , līgums ar VRAA no 23.07.2010. Nr.1.2./sw/10/4 jnp Nr.237

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

Apstiprināt  Noteikumus  Nr.1/2012  „Jēkabpils  novada  pašvaldības  skolēnu  autobusu  izmantošana” 
(pielikumā).

Pielikums 

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils  novada domes
24.05.2012. sēdes  lēmumu 

Nr.199 ( protokols Nr.8)
NOTEIKUMI Nr.1/2012

Jēkabpils novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošana

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4., 5., 6.punktu un 19.punktu,

21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu; 20.04.2004. MK noteikumi

 Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”
 5.punkta,5.5.apakšpunkts; Līgums  par individuālā projekta

 „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu 
skolēnu pārvadāšanu un ar to saistīto atbalsta 

pasākumus” ieviešanu Nr.1.2./SW/10/4 JNP Nr.237
 no 2010.gada 23.jūlija , Rīgā

I. Vispārīgie jautājumi.

1. Noteikumi nosaka kādā kārtībā tiek izmantoti Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo, tiesiskā valdījumā 
esošo skolēnu autobusi un skolēnu autobuss, ko  novada pašvaldība ieguvusi īpašumā Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas individuālajam projektam „Pašvaldību  aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 
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pārvadāšanu un ar to saistīto atbalsta pasākumus” ietvaros.
 2. Skolēnu autobusus drīkst izmantot tikai likuma „Par pašvaldībām” gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties 
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, nodrošināt veselības 
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu minēto pašvaldības funkciju 
veikšanai.

3.  Noteikumu  ievērošanu  nodrošina  Jēkabpils  novada  pašvaldības  iestāde,  kuras  valdījumā,  atbildībā 
autobuss ir nodots. 

4. Noteikumi ir saistoši visām Jēkabpils  novada pašvaldības iestādēm, amatpersonām un darbiniekiem.

5. Skolēnu autobusos  nevar veikt skaidras naudas norēķinus..

II. Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība

5. Autobusu izmantošanas pamatmērķis: 

5.1.  novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu nogādāšanai uz izglītības iestādēm un uz dzīvesvietu pēc 
mācību procesa beigām, atbilstoši apstiprinātajam regulāro skolēnu pārvadājumu maršrutam; 

5.2.  novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu un to pavadošo personu pārvadāšanai mācību programmu 
un ārpusklašu procesu nodrošināšanai (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, kultūras un sporta 
pasākumi,  skates,  kopmēģinājumi,  mācību  ekskursijas,  nometnes  un   citi  ar  mācību  procesu  saistītie 
pasākumi) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu.

6. Regulāros skolēnu pārvadājumu maršrutus izstrādā, kur nav nodrošināta sabiedriskā transporta kustības 
grafiks vai tas neatbilst skolu darba grafikam, skolu direktori un apstiprina pašvaldības izpilddirektors pirms 
katra mācību gada sākuma. Apstiprinātu Regulāro skolēnu pārvadājumu maršrutu sarakstu vienu eksemplāru 
skolas direktors iesniedz pagasta pārvaldē.

7. Izmaiņas skolēnu pārvadājumu maršrutā tiek veiktas saskaņojot ar izpilddirektoru.

8.  Līdztekus pastāvot vairākām prioritārām autobusu izmantošanas nepieciešamībām skolēniem, autobusu 
izmantošanas  prioritāti   nosaka   attiecīgās  izglītības  iestādes  direktors,  saskaņojot  ar  pagasta  pārvaldes 
vadītāju.

9. Stundām beidzoties, skolēni gaida autobusu skolas pagalmā vai citā skolas direktora noteiktajā vietā.  Par 
skolēnu  drošību  un  kārtību  rūpējas  dežurējošais  pedagogs  vai  cita  skolas  direktora  noteikta  persona. 
Pirmsskolas bērnus brauciena laikā pavada pedagogs, auklīte, vecāki vai cits nozīmēts darbinieks.

10. Skolas autobusu maršrutā citas personas atļauts pārvadāt, ja papildus ikdienā pārvadājamajiem bērniem 
autobusā ir brīva vieta, kā arī, ja sabiedriskais transports šajā posmā nav pieejams vispār vai apmēram stundu 
pirms un stundu pēc skolēnu autobusu maršruta.

11.   Skolēnu autobusi ir izmantojami pārvadājumiem ārpus skolas :

  11.1.  novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu atpūtas pasākumu nodrošināšanai (pasākumi kas nav 
iekļauti mācību plānā (ekskursijas, kultūras pasākumi) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu);

  11.2. institūciju (novada pašvaldības iestāžu darbinieku, biedrību, pašdarbnieku kolektīvu, pulciņu), kurām 
novada  pašvaldība  deleģējusi  atsevišķu  pašvaldības  uzdevumu  izpildi,  pārstāvju  (darbinieku,  biedru  un 
dalībnieku) nogādāšanai uz izglītības un kultūras pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki (sporta un kultūras 
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pasākumi, kursi, semināri,  lekcijas, pieredzes apmaiņas vizītes) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu;

  11.3. citas pašvaldības un ārvalstu pašvaldības  darbinieku un skolēnu uzņemšanas pasākumi;

   11.4.   pašvaldības  darbinieku,  izglītības  iestāžu  pedagogu  tālākizglītības,  Eiropas  Savienības  fondu, 
sadarbības projektu un citu projektu rīkotie pasākumi;

  11.5.  ārkārtas  gadījumos ar  sociālā  dienesta  darbinieka  rīkojumu novada  teritorijā  pastāvīgi  deklarēto 
vientuļo iedzīvotāju transporta nodrošināšanu uz ārstniecības, rehabilitācijas, sociālās aprūpes iestādi, dzīves 
vietu .

12. Izbraukuma pasākumi var būt apvienoti vairākām iestādēm.

13. Skolēnu autobusi   pārvadājumiem ārpus skolas var tikt realizēti tikai pie nosacījuma, ka netiek kavēts šo 
noteikumu 5. punktā noteiktais skolēnu autobusu izmantošanas pamatmērķis.

14.  Skolēnu  autobusa  izmantošanai  pārvadājumiem ārpus  regulārajiem  maršrutiem   iestāžu  vadītājs  vai 
atbildīgais  darbinieks  ne  vēlāk  kā  katru  piektdienu  iesniedz  pagasta  pārvaldes  vadītājam   saskaņošanai 
pasākumu  plānu  nākošajai  nedēļai,  norādot  konkrētā  brauciena  datumu,  laiku,  plānoto  maršrutu,  mērķi, 
kontaktpersonas tālruņa numuru  (Pielikums Nr.1.)

15.  Pagasta  pārvaldes  vadītājs  sniedz informāciju  par iespēju noteiktā  datumā,  laikā un pie  iespējamiem 
apstākļiem rezervēt autobusu.

16.  Braucieniem, kas organizēti   ārpus noteiktā  regulārā maršruta,  attiecīgās iestādes vadītāja,  izglītības 
iestādes vadītāja pienākums drošības jautājumos:
  16.1  noteikt atbildīgos pedagogus vai darbinieku  par drošību  braucienā ar autobusu,
  16.2. sastādīt brauciena dalībnieku sarakstu,
  16.3. sastādīt brauciena maršrutu, 
  16.4. norādīt brauciena mērķi.

   III. Līdzmaksājums par skolēnu autobusu izmantošanu

17.  Autobusa izmantošanas  pamatmērķiem  (Noteikumu 5.  punkts)  tiek nodrošināti  bez maksas un  tiek 
finansēti no attiecīgo  iestāžu budžeta.

18. Skolēnu autobuss nav izmantojams komercpārvadājumu veikšanai. 

19. Līdzmaksājums  par skolēnu autobusu izmantošanu  tiek iekasēta gadījumos:

   19.1. ja autobusi tiek izmantoti skolēnu atpūtas pasākumu nodrošināšanai, kas nav iekļauti mācību plānā; 

  19.2.  ja  autobusi  tiek   izmantoti,  pārvadājot  pasažierus,  kuri  atbilst  noteikumu  11.2;.11.3;.un  11.4; 
apkšpunktos minētajam statusam. Pasažieri vai attiecīgā institūcija sedz autobusa līdzmaksājuma  izdevumus, 
ja  nav plānoti līdzekļi attiecīgās iestādes  pašvaldības budžetā.

 20.  Līdzmaksājumu  sastāda  degvielas  izdevumi  atbilstoši  nobraukto  kilometru  apjomam  un  autobusa 
vadītāja atalgojums atbilstoši braucienā patērētajam stundu daudzumam, ieskaitot gaidīšanas laiku.

 21.  Par autobusa izmantošanu  konkrētā braucienā,  pagasta pārvaldes grāmatvedis  sastāda rēķinu  par 
līdzmaksājumu,  kuru apmaksā brauciena dalībnieki.  
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22.  Līdzmaksājumu par autobusa izmantošanu iemaksā attiecīgajai  pagasta pārvaldes  kasē vai norādītajā 
kontā   pēc piestādītā rēķina. 

23. Līdzmaksājums par autobusa izmantošanu tiek novirzīts attiecīgajai pagasta  pārvaldei  skolēnu autobusa 
uzturēšanas nodrošināšanai.

24. Līdzmaksājumu aprēķina budžeta gadam pēc plānotajām izmaksām atbilstoši pielikumam Nr.2. 

                                                                                                       1 .pielikums

                                                                                                 APSTIPRINĀTS 

_______________________________vadītāja 2012.gada

„____”.____________ rīkojumu Nr.___

PIETEIKUMS_

(Nosaukums) pagasta pārvaldes skolēnu autobusa 

izmantošanai  periodā  _____________________

                

Nr.

p.k.

Iestādes 
nosaukums

Plānotais 
pasākums

Dalībnieku 
skaits 

(skolēni vai 
pedagogi)

Pasākumu 
norises 
datums

Brauciena 
maršruts

Paredzamais 
nobraukums 
(kopā km)

Atbildīgā 
persona 
(amats, 
vārds, 

uzvārds, 
telefona 

Nr.)

Sastādīja:  _(iestādes)_____________vadītājs:

2012.gada _______________
  

Pielikums Nr.2.

Pagasta pārvalde (nosaukums)  skolēnu autobusa  (Marka, valsts Nr.) līdzmaksājuma aprēķins  pēc 
plānotajām izmaksām
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09.600 Izglītības papildus pakalpojumi 

 autobusa 
plānotās 
izmaksas

   Izdevumi kopā 0
1.0. Uzturēšanas izdevumi  

1.1. Kārtējie izdevumi  

1000 Atlīdzība 0

1100 Atalgojums  

1110 mēnešalga  

1140 piemaksas, prēmijas un naudas balvas  

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

 
2000 Preces un pakalpojumi 0

2320
kurināmais un enerģētiskie materiāli (tikai degviela 

transportam)  

 
Kopā plānots  nobraukums gadā km

 

 1km plānotās  izmaksas Ls #DIV/0!
   

 
autobusa vadītāja 1 stundas atlīdzība ( 2012.gadā 252 

darba dienas un 2012 darba stundas x šofera slodze) 0,00

Sagatavoja : 

Datums :

Lēmums Nr.200
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanu projektam

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā”
__________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
5.punktu, 15.panta 1. punktu, 15.panta 1.punktu un  Latvijas Republikas  Ministru kabineta noteikumi no 
28.07.2008 Nr.606. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:
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1.  Atbalstīt  tehniski  ekonomiskā  pamatojuma  izstrādi   un  projekta  iesnieguma  sagatavošanu 
projektam  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā” 
finansējuma saņemšanai no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

2.  Zasas  pagasta  pārvaldei  atļaut  slēgt  līgumu ar pakalpojuma sniedzēju  un finansēt  izdevumus 
saskaņā ar izdevumu tāmi.

3. Zasas pagasta pārvaldes grāmatvedībai veikt apmaksu pārvaldes budžeta ietvaros.
4. Lēmums stājas spēkā pēc atzinuma saņemšanas no  VARAM  Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisijas (ŪBK).

Lēmums Nr.201
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanu  projektam

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība  Jēkabpils novada Kalna  pagasta Dubultu ciemā”
__________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
5.punktu, 15.panta 1. punktu, 15.panta 1.punktu un  Latvijas Republikas  Ministru kabineta noteikumi no 
28.07.2008 Nr.606. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1.  Atbalstīt  tehniski  ekonomiskā  pamatojuma  izstrādi   un  projekta  iesnieguma  sagatavošanu 
projektam  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils  novada Kalna  pagasta Dubultu 
ciemā” finansējuma saņemšanai no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

2. Piešķirt Kalna pagasta pārvaldei Ls 3660,00 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit lati 00 santīmi) no 
līdzekļiem  neparedzētiem  gadījumiem  tehniski  ekonomiskā  pamatojuma   un  projekta  iesnieguma 
sagatavošanai.

3. Kalna pagasta pārvaldes grāmatvedībai veikt grozījumus pagasta pārvaldes budžetā. 
4.  Kalna  pagasta  pārvaldei atļaut  slēgt  līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un finansēt izdevumus 

saskaņā ar izdevumu tāmi.
5. Lēmums stājas spēkā pēc atzinuma saņemšanas no  VARAM  Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisijas (ŪBK).

Lēmums Nr.202
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanu  projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība  Jēkabpils novada Rubenes   pagasta Slates ciemā”
__________________________________________________________

A.Vanags, A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
5.punktu, 15.panta 1. punktu, 15.panta 1.punktu un  Latvijas Republikas  Ministru kabineta noteikumi no 
28.07.2008 Nr.606. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”
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atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

1.  Atbalstīt  tehniski  ekonomiskā  pamatojuma  izstrādi   un  projekta  iesnieguma  sagatavošanu 
projektam  „Ūdenssaimniecības  infrastruktūras  attīstība  Jēkabpils  novada Rubenes  pagasta  Slates 
ciemā” finansējuma saņemšanai no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

2. Rubenes  pagasta pārvaldei atļaut slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un finansēt izdevumus 
saskaņā ar izdevumu tāmi.

3. Rubenes pagasta pārvaldes grāmatvedībai veikt apmaksu pagasta pārvaldes budžeta ietvaros. 
4.  Lēmums  stājas  spēkā  pēc  atzinuma  saņemšanas  no   VARAM   Ūdenssaimniecības  būvju 

būvniecības projektu vērtēšanas komisijas (ŪBK)

Lēmums Nr.203
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
__________________________________________________________________

A.Raginsska, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.

Lēmums Nr.204
Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu

________________________________________________________________
A.Raginska, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.
.

Lēmums Nr.205
Par nedrošo (šaubīgo) debitoru parādu izslēgšanu

no pagasta pārvalžu grāmatvedības uzskaites
A.Raginska, A.Liepiņa

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama.

Lēmums Nr.206
Par bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” iesniegumu

____________________________________________________________________
A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras  un  sporta  komitejas  ierosinājumu un  pamatojoties  uz  LR likumu  „Par  pašvaldībām”  21.panta 
1.daļas 27.punktu,  Jēkabpils novada pašvaldība atbalstu biedrībām un nodibinājumiem sniedz pamatojoties 
uz  apstiprinātajiem  noteikumiem  Nr.2  „  Jēkabpils  novada  pašvaldības  atbalsts  biedrībām  un 
nodibinājumiem” (18.03.2009. protokola Nr.3.7.§)

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:
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Atteikt finansiālu  atbalstu biedrībai  „Cerību  sala”,  jo  nepilnīga  informācija  un  netika  iesniegta 
pieprasītā papildus informācija.

Lēmums Nr.207
Par ārsta palīga iesniegumu

________________________________________________________
A.Raginska

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 24.punktu,

atklāti balsojot: PAR –  13 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis 
Jasis,  Anita  Lemaka,  Inga  Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Anda Svarāne, 
Māris  Urbāns, Aivars Vanags),  PRET – nav balsis,  ATTURAS – nav balsis,  Jēkabpils  novada dome 
NOLEMJ:

Atteikt finanšu līdzekļu  piešķiršanu ārsta palīgam.

Lēmums Nr.208
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jēkabpils novada 

pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam” apstiprināšanu
_______________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska, B.Vaivode

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras  un  sporta  komitejas  ierosinājumu un  pamatojoties  uz  LR  likumiem  „Par  budžetu  un  finanšu 
vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”

atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt  Jēkabpils  novada  pašvaldības  Saistošos  noteikumus  Nr.7  „Grozījumi  saistošajos  noteikumos 
Nr.4 par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam” sekojošā redakcijā:

1. Apstiprināt  novada  pašvaldības  pamatbudžetu  2012.gadam  ieņēmumos  Ls  2761860,  saskaņā  ar 
pielikumu Nr.1

2.  Apstiprināt  novada  pašvaldības  pamatbudžetu  2012.gadam  izdevumos  Ls  3289639,  saskaņā  ar 
pielikumu Nr.2

3. Apstiprināt  izdevumu  pārsniegumu  pār  ieņēmumiem  finansēšanas  avotus  Ls  527779  saskaņā  ar 
pielikumu Nr.3 

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

Lēmums Nr.209
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
________________________________________________________

E.Meņķis, J.Subatiņš, I.Tumanova

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
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kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 24.punktu,

atklāti balsojot: PAR –  11 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns), 
PRET – nav balsis, ATTURAS – 1 balss (Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Jēkabpils novada 
pašvaldības  2009.gada  9.jūlija  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Jēkabpils  novada  pašvaldības  nolikums”” 
(pielikumā).

PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 24.05.2012. 

sēdes lēmumam Nr.209 (protokols Nr.8)

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8
„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos

 Nr. 1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu,

24. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu,

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jēkabpils 
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.1., 5.2., 5.3.,  5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13. punktu jaunā redakcijā:

„5.1. Ābeļu pagasta pārvalde (reģistrācijas  Nr. 90000045796, adrese „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads);
5.2. Dignājas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000045461, adrese „Kamenes”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads);
5.3. Dunavas pagasta pārvalde  (reģistrācijas Nr. 90000045298,  adrese „Kastaņi-7”,  Dunava,  Dunavas pagasts,  Jēkabpils 
novads);
5.4. Kalna pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000024559, adrese „Atvari”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads);
5.5. Leimaņu pagasta pārvalde  (reģistrācijas Nr.  90000046128,  adrese „Mežgale”,  Mežgale,  Leimaņu pagasts,  Jēkabpils 
novads);
5.6. Rubenes pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000046927, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads);
5.7. Zasas pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000024347, adrese „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads);
5.8. Jēkabpils novada pašvaldība, turpmāk - pašvaldības administrācija, (reģistrācijas Nr. 90009116789, adrese Rīgas 
iela 150a, Jēkabpils);
5.9. Ābeļu pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000045796, adrese „Ābeļu pamatskolas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads);
5.10. Bērzgala pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000047763, adrese Bērzgala skola, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads);
5.11. Dignājas pamatskola (reģistrācijas Nr. 90000046984, adrese Dignāja, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads);
5.12.  Dunavas pamatskola (reģistrācijas  Nr. 90000047405,  adrese „Dunavas skola”,  Dunava,  Dunavas pagasts,  Jēkabpils 
novads);
5.13. Rubenes pamatskola (reģistrācijas Nr. 90002256584, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads);
5.14. Zasas vidusskola (reģistrācijas Nr. 90000027841, adrese Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads).”

2. Izteikt 5.16., 5.17., 5.18.,  5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.25., 5.26., 5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 
5.31., 5.32. punktu jaunā redakcijā:

„5.16. Ābeļu tautas nams (reģistrācijas Nr. 90000047566, adrese „Pagastmāja”, Brodi,  Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads);
5.17. Dunavas kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000047477, adrese „Dunavas skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads);
5.18. Kalna kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000028480, adrese „Zītari”, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads);
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5.19. Leimaņu tautas nams (reģistrācijas Nr. 90000047778, adrese „Leimaņi”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads);
5.20. Rubenes kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90002256601, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads);
5.21. Zasas kultūras nams (reģistrācijas Nr. 90000027930, adrese Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads);

5.22. Ābeļu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047532, adrese „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads);
5.23. Dignājas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000046946, adrese „Vārpas”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads);
5.24.  Dunavas  bibliotēka  (reģistrācijas  Nr. 90000047458,  adrese  „Dunavas  skola”,  Dunava,  Dunavas  pagasts,  Jēkabpils 
novads);
5.25. Kalna bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000028512, adrese „Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads);
5.26. Leimaņu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047725, adrese  „Mežvijas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads);
5.27. Liepu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000027911, adrese Liepas, Zasas pagasts, Jēkabpils novads);
5.28. Mežzemes bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000028527, adrese Sprīdīši, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads);
5.29. Rubeņu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90002256616, adrese Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads);
5.30. Slates bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90002256620, adrese  Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads);
5.31. Tadenavas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000047481, adrese „Līdumi”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads);
5.32. Zasas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 90000027860 , adrese „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads).”

3. Izslēgt 5.33.,5.34., 5.51. punktu.

4. Papildināt nolikumu ar 6.7. punktu šādā redakcijā:

„6.7. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa.”

5. Izslēgt 8.1. punktu.

6. Papildināt nolikumu ar 8.5. un 8.6. punktu šādā redakcijā:

„8.5. SIA „Jēkabpils autobusu parks”  (reģistrācijas Nr. 45403003245, juridiskā adrese „Akurāteri”, Salas pagasts, Salas 
novads);
8.6. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (reģistrācijas Nr.55403015551, juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles 
novads).”

7. Izslēgt 9.3. punktu.

8. Izteikt 9.4. punktu jaunā redakcijā:

„9.4. biedrībā „Dvietes senlejas pagastu apvienība”.”

9. Papildināt nolikumu ar 10. punktu šādā redakcijā:

„Pašvaldības darbinieki tiek pieņemti darbā, pamatojoties uz domes apstiprināto kārtību par darbinieku atlasi 
un pieņemšanu darbā.”

10. Papildināt nolikumu ar 11.1.5., 11.1.6., 11.1.7. punktu šādā redakcijā:

„11.1.5. apbalvojumu piešķiršanas komisija;
11.1.6. interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisija;
11.1.7. nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija.”

11. Izslēgt 11.2.2. punktu.

12. Izteikt 12.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Pastāvīgās komisijas un darba grupas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums.”
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13. Papildināt nolikumu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

 „12.1 Domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram ir tiesības ar rīkojumu izveidot darba grupas un komisijas 
atsevišķu uzdevumu un funkciju izpildei.”

14. Papildināt nolikumu ar 14. punktu šādā redakcijā:

„14. Pašvaldībai ir savs ģerbonis un karogs, par kuru lietošanu lemj dome.”

15. Izteikt 17.3. punktu šādā redakcijā:

„17.3.  saskaņojot  ar  domes  priekšsēdētāju,  paraksta  koplīgumu ar  visām novada  teritoriālo  organizāciju 
arodbiedrībām, kurās ir apvienojušies vairāk kā vienas iestādes darbinieki, un  pašvaldības administrācijas 
arodorganizāciju vai darbinieku pārstāvi;”

16. Papildināt nolikumu ar 17.15. punktu šādā redakcijā:

„17.15.  slēdz  darba  līgumus  ar  iestāžu  vadītājiem  atbilstoši  domes  lēmumam  par  iestādes  vadītāja 
iecelšanu.”

17. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

„19.  Domes  priekšsēdētājs,  priekšsēdētāja  vietnieks  un  citas  vēlētas  pašvaldības  amatpersonas,  kā  arī 
izpilddirektors   un citi  pašvaldības  darbinieki  saņem atlīdzību  par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar 
Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.”

18. Izslēgt 21.4., 21.5. punktu.

19. Izteikt 22.3. punktu šādā redakcijā:

„22.3. sabiedrisko organizāciju jaunatnes lietu un politikas jautājumu risnāšanā;”

20. Papildināt nolikumu ar 23.13., 23.14., 23.15. punktu šādā redakcijā:

„23.13. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
23.14. par dzīvojamo telpu izmantošanu;
23.15. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;”

21. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

„27. Lai nodrošinātu iespēju lielāku iedzīvotāju skaitu informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu 
iedzīvotājus jautājumu apspriešanā,  komitejām ir tiesības rīkot izbraukuma komiteju sēdes ārpus novada 
pašvaldības administratīvā centra.”

22. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

„32. Komiteju sēdes notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā. Dome var vienoties par kārtējo komitejas 
sēžu citu norises dienu, kas tiek atspoguļots domes sēdes protokolā.”

23. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

„43.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas  nav saistīti ar gada budžeta 
pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus. Sēžu 
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starplaikos  domes  priekšsēdētājam  ir  tiesības  vienpersoniski  izlemt  jautājumu  par  finanšu  līdzekļu 
piešķiršanu ārpus apstiprināta budžeta, sniedzot atskaiti kārtējā domes sēdē, šādos gadījumos:
43.1. ārkārtas situācijā;
43.2. lai nepieļautu lielāku zaudējumu rašanos pašvaldībai;
43.3. lai nodrošinātu neatliekamu darbību izpildi pašvaldības autonomo funkciju ietvaros.”

24. Izslēgt 47. punktu.

25. Izslēgt 50. punkta otro teikumu.

26. Papildināt nolikumu ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

„50.1  Sadarbības  līgumu  slēdz  domes  priekšsēdētājs,  informējot  par  to  domi  kārtējā  domes  sēdē.  Par 
sadarbības līgumiem ar ārvalstu institūcijām lemj dome.”

27. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

„53. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 11.00.”

Lēmums Nr.210
Par nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas izveidošanu

_______________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš

Ņemot  vērā  2012.gada  17.maija  Jēkabpils  novada  domes  apvienotās  Finanšu  komitejas  un 
sociālo, kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par 
pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

atklāti  balsojot:  PAR –   9  balsis  (Artūrs  Akmens,  Uldis  Auzāns,  Ināra  Blumberga,  Aldis  Jasis,  Inga 
Martinova,  Edvīns  Meņķis,  Ilgvars  Prodišķis,  Aija  Raginska,  Māris  Urbāns,),  PRET –  nav  balsis, 
ATTURAS – 3 balsis (Anita Lemaka, Anda Svarāne, Aivars Vanags), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisiju sekojošā sastāvā:
I.Feldmane -  Īpašuma apsaimniekošanas  un pakalpojumu sniegšanas  nodaļas  vecākā  zemes  lietu 
speciāliste;
R.Mazulāne - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Darba aizsardzības un 
īpašuma pārvaldīšanas speciāliste;
Dz.Nartiša -  Teritoriālās plānošanas speciāliste

2. Deleģēt komisijai sekojošu jautājumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu: 
2.1.. par adrešu piešķiršanu, anulēšanu vai maiņu; 
2.2.  par  nosaukumu  piešķiršanu  nekustamajiem  īpašumiem,  izņemot  likuma  „Par  pašvaldībām” 
21.panta 20.punktu; (piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos);
2.3.par zemesgabalu sadalīšanu, pievienošanu, apvienošanu;
2.4.  par  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķu  un  lietošanas  mērķiem  piekrītošo  zemes  platību 
noteikšanu;
2.5. par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projektu izstrādei.

3. Apstiprināt nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikumu (pielikumā).
4. Lēmums stājas spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas.
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Lēmums Nr.211
Par Zasas vidusskolas direktora iesniegumu

_______________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, E.Ūbele

Ņemot vērā  2012.gada 17.maija  Jēkabpils novada domes apvienotās Finanšu komitejas un sociālo, 
kultūras un sporta komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 
27.punktu,

atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus Edvīna Grauza darba līgumā, atbrīvojot viņu no Zasas vidusskolas direktora amata 
pienākumu veikšanas ar 2012.gada 15.jūniju, saglabājot pedagoga darba vietu. 

Lēmums Nr.212
Par komisijas izveidošanu pretendentu izvērtēšanai uz Zasas vidusskolas direktora amatu

_________________________________________________________
E.Meņķis

Pamatojoties  uz  2012.gada  17.maija  Jēkabpils  novada  domes  apvienotās  Finanšu  komitejas  un 
Sociālo, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Uzdot novada administrācijai izsludināt pieteikšanos uz  Zasas vidusskolas direktora  amatu līdz 
2012.gada 15.jūnijam.

2.  Apstiprināt amata  kandidātu  izvērtēšanas  komisiju  sekojošā  sastāvā:   E.Meņķis,  J.Subatiņš, 
E.Ūbele, U.Auzāns, A.Svarāne, I.Prodišķis, G.Audzītis, J.Krūmiņš.
 

Lēmums Nr.213
Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa Federācijai – Latvijas sieviešu 

lakrosa izlases spēlētājai Laurai Baltmanei
_________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska

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

atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1.  Piešķirt  Latvijas  Lakrosa  Federācijai  –  Latvijas  sieviešu  lakrosa  izlases  spēlētājas  Lauras 
Baltmanes,  personas  kods  010189-11182,  dalības  maksai   Ls  150,00  (viens  simts  piecdesmit  lati)  no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2. Naudas līdzekļus pārskaitīt Latvijas Lakrosa Federācijai pēc piestādītā rēķina. 
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Lēmums Nr.214
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Sila ielā 2A, Zasā, Jēkabpils raj. 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ( Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/357 ) priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai
________________________________________________________________________________

E.Meņķis, A.Raginska

Pamatojoties  uz  LR likumu „Par  pašvaldībām”  21.panta  19.punktu,  LR likuma  „Par  pašvaldību 
budžetiem” 22.pantu un  saskaņā ar  05.04.2011. LR Ministru kabineta  noteikumi Nr.272 „Noteikumi par 
darbības  programmas  „Infrastruktūra  un  pakalpojumi”  papildinājuma  3.4.4.1.aktivitātes  „Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvalde  saņēma Valsts aģentūras „ Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra”  (turpmāk- LIAA)  atzinumu no 15.05.2012. Nr.9.2-1.1/3554SF par līguma slēgšanu  ar LIAA 
projekta  „Daudzdzīvokļu  dzīvojamās  ēkas  Sila  ielā  2A,  Zasā,  Jēkabpils  raj.  energoefektivitātes 
paaugstināšanas  pasākumi”  (Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/09/357) Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonda 
līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „ Infrastruktūra un pakalpojumi „ papildinājuma 3.4.4.1. 
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju  siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  ietvaros. 

atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Ņemt aizņēmumu Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes  projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkas  Sila  ielā  2A,  Zasā,  Jēkabpils  raj.  energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumi” 
(Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/09/357)  Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonda  līdzfinansējuma  saņemšanai  darbības 
programmas  „Infrastruktūra  un  pakalpojumi”  papildinājuma  3.4.4.1.  aktivitātes  „Daudzdzīvokļu  māju 
siltumnoturības  uzlabošanas  pasākumi”   ietvaros  un   priekšfinansēšanai  par  summu  Ls  89 181,99 
(astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens lats 99 santīmi) Valsts kasē uz 10 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi.

2. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2013.gada 01.jūliju.
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem.
4.  Uzsākt projekta finanšu realizēšanu tikai pēc lēmuma saņemšanas par aizdevumu Jēkabpils novada 

pašvaldībai.

Lēmums Nr.215
Par zemes ierīcības projekta „Lubiņas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu

_________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane

Pamatojoties uz 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 –  12 balsis (Artūrs Akmens, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Anita 
Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, 
Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1 Atcelt Jēkabpils novada domes 2012.gada 22.marta sēdes lēmumu Nr. 102 (protokols Nr. 5) „Par 
zemes ierīcības projekta ”Lubiņas”, Rubenes pagasts, apstiprināšanu”.

2 Apstiprināt  zemes ierīcības  projektu  nekustamā īpašuma „Lubiņas”,  Rubenes  pagasts,  sadalīšanai 
saskaņā ar SIA „GEO mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
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3 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lubiņas”, Rubenes pagasts, un piešķirt nosaukumu Rakari, Rubenes 
pagasts, zemes gabaliem 19.9ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā); 

4 Noteikt  nekustamajam  īpašumam  „Rakari”,  Rubenes  pagasts  (Nr.3;  zemes  ierīcības  projektā) 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;

5 Zemes gabals 2.5ha (Nr.1 zemes ierīcības projektā) un 6.6 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā) 
paliek īpašuma „Lubiņas” sastāvā.

6 Zemes gabalam 2.5ha (Nr.1 zemes ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

7 Zemes gabalam 6.6ha (Nr.2 zemes ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 
0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;

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

Dažādi jautājumi, ko lūdz izskatīt un sniegt viedokli Latvijas Pašvaldību savienībai līdz 31.maijam:

1. Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par pašvaldībām”

Jēkabpils novada domes deputāti nolēma:
Neatbalstīt iesniegto lēmuma projektu par grozījumiem 65.pantā un atstāt iepriekšējā redakcijā, lēmuma  
projektu par grozījumiem 18.pantā – grozījumos rakstīt - neatkarīgi no iedzīvotāju  skaita.

2. Par likumprojektu „Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu  likumā”

Jēkabpils novada domes deputāti nolēma:
Neatbalstīt iesniegto lēmuma projektu un visu atstāt iepriekšējā redakcijā.

Uzdot juriskonsultei I.Tumanovai sagatavot atbildi Latvijas Pašvaldību Savienībai.

Sēde slēgta plkst.13:35

Nākamās komiteju sēdes notiek 2012.gada 21.jūnijā

Nākamā domes sēde notiek 2012.gada 28.jūnijā plkst.11:00
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