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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2012.gada 26.janvārī Nr.2 

                                            

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

Piedalās: Domes deputāti: Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags. 

 

Nepiedalās  domes deputāte - Aija Raginska – attaisnotu iemeslu dēļ. 

Sēdē nepiedalās domes deputātes - Ināra Blumberga un Anda Svarāne. 

 

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

informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina, galvenā 

grāmatvede |Biruta Vaivode, teritoriālās plānošanas  speciāliste dzidra Nartiša, darba aizsardzības un īpašumu 

pārvaldīšanas speciāliste Rasma Mazulāne. 

 

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

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

 

       1. Par 22.12.2011. saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un publicēšanu 

       2. Par 22.12.2011. saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un publicēšanu 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem:  

 

Par 22.12.2011. saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un publicēšanu 

Par 22.12.2011. saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un publicēšanu 

 

Darba kārtība: 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Nr.p.k. Lēmu- 

ma 

Nr. 

 

Nosaukums 

1.  2 Par zemes nogabala zemes vienībā „Radzes” ar apzīmējumu kadastrā 5648-003-0185,  Jēkabpils 

novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, ar apzīmējumu kadastrā 5648-003-0245 Ābeļu 

pagastā Jēkabpils novadā nomu 

2.  3 Par grozījumiem 28.10.2009. Zemes nomas līgumā Nr.L-600 (SIA „Green Energy Trio”) 

3.  4 Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Rūcāni”) 

4.  5 Par dzīvokļa maiņu  

5.  6 Par īres tiesību piešķiršanu  

6.  7 Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai „Līči”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 

7.  8 Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā (D/s Veselība Nr.77, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads) 
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8.  9 Par nosaukuma maiņu („Dālderi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) 

9.  10 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

10.  11 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

11.  12 Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

12.  13 Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Brēķu Ezerbancāni”, Kalna pagasts) 

13.  14 Par zemes ierīcības projekta „Kapāres” Kalna pagasts, kadastra Nr.56660050033, apstiprināšanu 

14.  15 Par detālplānojuma „Gārdiņi”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu Nr.2 „Nekustamā īpašuma „Gārdiņi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apbūves 

noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu 

15.  16 Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Saistošie noteikumi par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas 

kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu   

16.  17 Par kārtību kādā tiek saskaņota būvniecība uz pašvaldībai piekrītošās zemes, par kuru ir noslēgts 

Lauku apvidus zemes nomas līgums 

17.  18 Par dzīvojamās mājas „Puteņi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā jumta, dūmvadu un ārsienu 

remontu 

18.  19 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

19.  20 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

20.  21 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

21.  22 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

22.  23 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

23.  24 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

24.  25 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

25.  26 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

26.  27 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

27.  28 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

28.  29 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

29.  30 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

30.  31 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

31.  32 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

32.  33 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

33.  34 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

34.  35 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

35.  36 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

36.  37 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

37.  38 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

38.  39 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 
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39.  40 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

40.  41 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

41.  42 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

42.  43 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

43.  44 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

44.  45 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

45.  46 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

46.  47 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

47.  48 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

48.  49 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

49.  50 Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

50.  51 Par ar zaudējuma atlīdzinājuma saistītā gadījuma un amatpersonu rīcības izvērtēšanu 

51.  52 Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju noteiktās 

mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu. 

52.  53 Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā 

apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 

53.  54 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 

2012.gada 1.janvāra  līdz 2012.gada 31.augustam 

54.  55 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām sadalīšanu no 2012.gada 1.janvāra  līdz 2012.gada 31.augustam 

55.  56 Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iedalīšanu interešu izglītības programmām 

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

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2012.gada 

1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam 

56.  57 Par grozījumiem lēmumā „Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas domi par pašvaldību norēķinu 

kārtību par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu maksu” 

(22.12.11.protokols  Nr.17., 24.§) 

57.  58 Par priekšfinansējumu projektam „Senioru ceļš” finansējuma saņēmējam biedrībai „Sieviešu 

tiesību institūts” 

58.  59 Par Jēkabpils novada Zasas vidusskolas direktora amatalgas apstiprināšanu 

59.  60 Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā 2011./2012.mācību gadā 

60.  61 Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada 

pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestāde un Zasas pagasta pārvaldes 

administratīvajā ēkā” (Nr.KPFI – 7/10) priekšfinansēšanai 

61.  62 Par līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Brīvā Daugava” 

62.  63 Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas Romas katoļu draudzei 

63.  64 Par elektrības norēķinu kartēm 

64.  65 Par ziņu - par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

65.  66 Par nedzīvojamo telpu nomu (IK „Hertca”) 

66.  67 Par ārsta prakses  telpu nomas līgumu 

67.  68 Par 22.12.2011. saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un publicēšanu 

68.  69 Par 22.12.2011. saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un publicēšanu 
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1. 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Novada domes priekšsēdētājs iepazīstināja novada domes deputātus Latvijas Pašvaldību savienības  domes 

sēdi, par pašvaldību referenduma  likumprojektu, lai iegūtu iedzīvotāju viedokli. Nākotnē iespējams kohēzijas fonda 

līdzekļi vairāk tiks novirzīt pilsētu attīstībai. Tiek strādāts pie jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma.   

 Par Zemgales plānošanas reģiona sanāksmi –pasažieru pārvadājumu dotācija 2012.gadā  Zemgales plānošanas 

reģionā samazināta 47%. Tas nozīmē, ka būtu reisu skaits jāsamazina apmēram par 30%, kas ļoti negatīvi ietekmētu 

iedzīvotāju un skolēnu pārvietošanos. Dotācija plānošanas reģioniem šogad aprēķināta pēc jaunas metodikas, kur 

kritērijos ir pārvadājumu 1 km pašizmaksa, ieņēmumi uz  1 km, grants ceļu īpatsvars un vidējais autotransporta 

noslogojums  procentos. Zemgales plānošanas reģiona dome lūdz Satiksmes ministriju pārskatīt pasažieru 

pārvadājumu dotāciju sadali. 

VARAM ministra viedoklis - iespējams mazākajiem novadiem nāksies apvienoties, lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus. 

 

Informācijas pieņemta zināšanai. 

2. 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors informēja par 22.12.2011.  domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 

un citiem veiktajiem darbiem – par projektiem Zasā (elektriskais apgaismojums), remontdarbi Zasā, algotie 

sabiedriskie darbi, kultūras pasākumi, t.sk. Slīterānu vīru ansamblis, skijoringa sacensības. Ideju un vajadzību 

apkopojums LEADER projektiem. Par nolikuma izstrādi jauniešu konkursam. Skolās notiek mācību olimpiādes.  Par 

ceļu uzturēšanu, kur līdzekļu ir ļoti maz. Turpinās granulas rūpnīcas celšanas ieceres anketu apkopošana. Idejas 

ierosinātāji meklē arī alternatīvas būvniecības vietas. 

Informācijai – 2011.gadā domes sēdēs tika izskatīti 37 jautājumi par nokavētajiem NĪNO  maksājumiem un to 

piedziņu. 14 personas parādu ir samaksājušas, 5 personas noslēgušas vienošanos par parādu samaksu, par 2 personām 

jānoskaidro to atrašanās vietas, 16 gadījumos jautājuma izskatīšana nodota tiesu izpildītājam. 

Šodien, plkst.13:00 Jēkabpilī notiek apspriede par ES līdzekļu piesaisti projektos. 

 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

 

Lēmums Nr.2 

 

Par zemes nogabala zemes vienībā „Radzes” ar apzīmējumu kadastrā  

5648-003-0185, Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ābeļi”, 

ar apzīmējumu kadastrā 5648-003-0245 Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā nomu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

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” un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt J.B., dzīvesvieta Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads zemes nogabalu ar aptuveno platību 6,2 ha zemes 

gabalā  - adrese  ar apzīmējumu kadastrā 5648-003-0185 Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā „Ābeļi”, apzīmējums kadastrā 5648-003-0245, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā līdz 2015.gada 

21.martam, ar iznomātā zemes nogabala lietošanas mērķi - lauksaimniecība. Pielikums Nr.1   

2. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldei saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jēkabpils 

novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”, 3.1.punktu, sagatavot un noslēgt 

zemes nomas līgumu. 
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Lēmums Nr.3 

 

Par grozījumiem 28.10.2009. Zemes nomas līgumā Nr.L-600 

(SIA „Green Energy Trio”) 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 41.panta 

3.punktu, Civillikuma 1036.pantu un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus 28.10.2009. noslēgtajā Zemes nomas līguma Nr.L-600 5.2.4 punktā un pagarināt  5.2.4.punkta 

izpildes termiņu uz 18 (astoņpadsmit) mēnešiem, noslēdzot attiecīga satura Vienošanos. 

2. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt Vienošanos ar SIA „Green Energy Trio”. 

 

 

Lēmums Nr.4 

Par medību tiesību izmantošanu 

(Mednieku klubs „Rūcāni”) 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR likumu „Medību likums” 

un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut Zasas pagasta pārvaldei slēgt līgumu uz 10 gadiem ar Mednieku klubu „Rūcāni”, reģistrācijas Nr. 

40008048363, juridiskā adrese „Rūcāni”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, par medību tiesību izmantošanu: 

1.1. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Ezeri”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 

apzīmējums kadastrā 5698-006-0132, platība - 35,7 ha; 

1.2. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Doblejas”, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads, apzīmējums kadastrā 5698-006-0125, platība – 57,0 ha; 

1.3. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Domkalni”, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads, apzīmējums kadastrā 5698-006-0109, platība - 40,5 ha; 

1.4. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Aknupītes”, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads, apzīmējums kadastrā 5698-007-0118, platība – 35,5 ha; 

1.5. Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošajā nekustamā īpašumā „Pag.zeme Ošenieki”, Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads, apzīmējums kadastrā 5698-006-0121, platība – 16,6 ha; 

1.6. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Centrs”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads, apzīmējums kadastrā 5698-001-0240, ar kopējo medību tiesībām piešķiramo platību 62,2 ha: 

1) 4.zemes gabalā  ar apzīmējums kadastrā 5698-001-0209- 4,2 ha platībā; 

2) 3.zemes gabalā  ar apzīmējums kadastrā 5698-003-0102- 15,5 ha platībā;  

3) 2.zemes gabalā  ar apzīmējums kadastrā 5698-001-0239- 14,52 ha platībā; 

4)1.zemes gabalā  ar apzīmējums kadastrā 5698-001-0240- 28,0 ha platībā, saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.5 

 

Par dzīvokļa maiņu 

(Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 
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_________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
 

 

Lēmums Nr.6 

 

Par īres tiesību piešķiršanu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
 

 

Lēmums Nr.7 

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 

(„Līči”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads) 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Par jautājumu izteicās: A.Lemaka, J.Subatiņš, E.Meņķis. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu un LR likuma „Par 

pašvaldībām”  14. panta 1.daļas 2.punktu un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Līči”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 

novadā, apzīmējums kadastrā Nr.5648-004-0145, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0012 5097, 

kas sastāv no zemes 0,757 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5648-004-0145, dzīvojamās mājas ar apzīmējumu 

kadastrā 5648-004-0145-001, saimniecības ēkas ar apzīmējumu kadastrā 5648-004-0145-002. 

2. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai pasūtīt sertificētam vērtētājam noteikt 

nekustamā īpašuma „Līči”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā Nr.5648-004-0145 tirgus 

vērtību. 

3. Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma „Līči”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, 

apzīmējums kadastrā Nr.5648-004-0145 novērtēšanu un nosacītās cenas noteikšanu. 

4. Komisijai uz domes sēdi iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai. 

 

 

 

Lēmums Nr.8 

 

Par adreses piešķiršanu Ābeļu pagastā 

(D/s Veselība Nr.77, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads) 

_______________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

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 un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  

Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „D/s Veselība Nr.77”, Ābeļu pagasts, ēkām, kas atrodas uz zemes īpašuma „D/s Veselība Nr.77” 

Ābeļu pagasts ar kadastra Nr.56480050001. 

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

 

 

 

Lēmums Nr.9 

 

Par nosaukuma maiņu 

(„Dālderi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, apzīmējums  

kadastrā 5682-012-0115) 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļu un 17.panta 4.
1
 daļu un 

03.11.2009. LR Ministru kabineta  noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” II. daļu - Adresācijas 

sistēmas pamatprincipi un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt nekustamajam īpašumam „Dālderi”, apzīmējums kadastrā 5682-012-0115, kas sastāv no zemes 

vienības 6,0 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5682-012-0115, nosaukumu „Dālderi 1”, Rubenes pagastā, Jēkabpils 

novadā. 

 

 

 

Lēmums Nr.10 

 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

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 un 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada 

domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no īpašuma  „adrese”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56480020059 vienu zemes 

gabalu ar kadastra Nr.56480020024 platībā 5,1 ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56480020024 piešķirt nosaukumu „adrese”. 

3. Noteikt īpašumam „adrese” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „adrese” 5,93 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Lēmums Nr.11 

 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

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 un 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada 

domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

  
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no īpašuma „adrese” , Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56520060069 vienu zemes 

gabalu ar kadastra Nr.56520060070 platībā 2,1 ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56520060070 piešķirt nosaukumu „adrese”. 

3. Noteikt īpašumam „adrese” zemes lietošanas mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

4. Noteikt paliekošajam īpašumam „adrese” 12,4 ha platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

 

Lēmums Nr.12 

 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

____________________________________________________________ 

R.Mazulāne Dz.Nartiša 

 

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 un 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada 

domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.56740050109, kas ietilpst zemes gabala „adrese”, Leimaņu 

pagasts , kadastra Nr.56740050109, sastāvā, izdalot zemes gabalus bērnudārza ēkas uzturēšanai, pašvaldības ceļa 

„Mežgale – Grantiņi” uzturēšanai, pašvaldības ceļa „Mežgale – Imanti” uzturēšanai. 

2. Atdalītajai zemes vienībai 0,9 ha platībā (atbilstoši pievienotajam izkopējumam no kadastra kartes, pielikums 

Nr.1) un bērnudārza ēkai piešķirt adresi „adrese”, Mežgale, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, LV-5223: 

2.1. īpašumam „adrese” noteikt zemes lietošanas mērķi – 0701 - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve; 

2.2. noteikt apgrūtinājumus: 

 110902 - aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu, 

 12030303 – aizsargjosla gar pašvaldības autoceļu. 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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3. Atdalīto zemes vienību 0,45 ha platībā (atbilstoši pievienotajam izkopējumam no kadastra kartes, pielikums Nr.1) 

uz kuras atrodas pašvaldības ceļa „Mežgale – Grantiņi” posms pievienot nekustamā īpašuma „adrese”, kadastra 

Nr.56740050135, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.56740050139, nosakot zemes lietošanas mērķi – 

1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

4. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā, kas nepieciešama ceļa uzturēšanai, piešķirt nosaukumu „adrese”, 

nosakot zemes lietošanas mērķi – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā. 

5. Zemes gabalus 0,6 ha platībā , 2,3 ha platībā, 3,8 ha platībā, kas izveidojušies atdalot zemes vienības ceļa 

uzturēšanai (atbilstoši pievienotajam izkopējumam no kadastra kartes, pielikums Nr.1) pievienot īpašumam 

„adrese” kadastra Nr.56740050109, (no jauna izveidotajiem zemes gabaliem VZD piešķir jaunus kadastra 

apzīmējumus). 

6. Zemes vienībai 0,6 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0502- pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 

dārziem. 

7. Zemes gabaliem 2,3 ha platībā, 3,8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0701 - vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve. 

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

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

 

 

 

 
Lēmums Nr.13 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

___________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaņā ar 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67.pantu, Jēkabpils novada 2009.gada 17.septembra domes 

sēdē (protokols Nr.6, 18.§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumiem” un 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt SIA „Brēķu studenti”, reģistrācijas Nr.45404003613, juridiskā adrese Madonas 6, Jēkabpils, LV-

5202, zemes ierīcības projektu īpašuma „Brēķu Ezerbancāni”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 5666 004 

0014, sadalīšanai. 

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

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

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

 

 

Lēmums Nr.14 

 

Par zemes ierīcības projekta „Kapāres”, 

Kalna pagasts, kadastra Nr.56660050033, apstiprināšanu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Ņemot vērā noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-6/190112, 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  un 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kapāres”, Kalna pagasts, kadastra Nr.56660050033, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr. 56660050033, sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO mērniecība” 

izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kapāres”, Kalna pagasts, un piešķirt nosaukumu „Mazās Kapāres” zemes 

gabalam 0,53 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā).  

3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mazās Kapāres”, Kalna pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 

kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes gabals 24,43 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Kapāres” sastāvā, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis ar kodu - 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

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

 

 

Lēmums Nr.15 

 

Par detālplānojuma „Gārdiņi”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2 

„Nekustamā īpašuma „Gārdiņi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 

izdošanu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Izvērtējot detālplānojuma „Gārdiņi” izstrādes vadītājas atzinumu un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1. punktu un 

ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt detālplānojumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam „Gārdiņi” (kadastra numurs 

5648 001 0096).  

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.2  „Par detālplānojuma Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam 

„Gārdiņi”, kadastra Nr.56480010096, apbūves noteikumiem un grafisko daļu” (noteikumi pielikumā) . 

3. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam, atbilstoši līgumam par detālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu, 

divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 

laikrakstos „Brīvā Daugava” un „Latvijas Vēstnesis”, ievietot Jēkabpils novada mājas lapā 

www.jekabpilsnovads.lv, norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu, pievienojot detālplānojuma sējumam 

publikācijas apliecinošus dokumentus. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc lēmuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

 

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.2 

 

 

Par detālplānojuma Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam „Gārdiņi”, kadastra Nr.56480010096, 

apbūves noteikumiem un grafisko daļu  

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

Pārejas noteikumu 9.punktu, 10.punktu 

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
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Ar šiem noteikumiem tiek apstiprināti detālplānojuma Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam „Gārdiņi”, 

kadastra Nr.56480010096, apbūves noteikumi un grafiskā daļa. 

 

Domes priekšsēdētājs                     E.Meņķis 

 

 

ATZINUMS 

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Gārdiņi” 

(kadastra numurs 5648 001 0096) Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā galīgo redakciju 

      

Izskatot 2012.gada  26.janvārī Jēkabpils novada domē iesniegto detālplānojuma „Gārdiņi” (kadastra numurs 

5648 001 0096) gala redakciju, konstatēts: 

 

Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai 

Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam „Gārdiņi’ 

Lietotie saīsinājumi:  

„I” -  ievērots  

                      „N” - nav ievērots 

                      „-”uz šo redakciju neattiecas  

„A” - attiecas -   

Atti 

Pozīcija Izpilde Piezīmes 

1. Detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz: 

1.1. Teritorijas plānošanas likumu A  

1.2. Aizsargjoslu likumu A  

1.3. MK 06.10.2009. Nr. 1148  A  

1.4.  MK 28.09.2010. Nr. 916  A  

1.5. MK 28.12.2004.. Nr. 1069 A  

1.6.  Citiem LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem 
A  

1.7. Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu 
A 

 

2. Detālplānojuma izstrādes mērķis  Izstrādāt 

nekustamā īpašuma „Gārdiņi” 

detālplānojumu atbilstoši Ābeļu pagasta 

teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, 

kur daļa teritorijas atrodas savrupmāju 

dzīvojamās apbūves teritorijā, daļa 

savrupmāju Daugavmalā dzīvojamās 

apbūves teritorijā apbūves teritorijā, daļa 

mežaparka apbūves teritorijā un daļa mežu 

un purvu teritorijā. Īpašuma daļa atrodas 

applūstošajā teritorijā. 

I  

3. Detālplānojuma izstrādes robežas – atbilst 

nekustamā īpašuma „Gārdiņi” (kadastra 

numurs 56480010096) Ābeļu pagastā, 

Jēkabpils novadā, 11,81 ha platībā robežām. 

I 

 

4. Nepieciešamie dati un dokumenti detālplānojuma izstrādes uzsākšanai un plānošanas procesa nodrošināšanai 

4.1. Jēkabpils novada pašvaldības lēmumi 

par:  

4.1.1. Detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, detālplānojuma izstrādes 

vadītāja apstiprināšanu, 

detālplānojuma darba uzdevuma 

apstiprināšanu; 

4.1.2. Detālplānojuma pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai 

A 
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apspriešanai; 

4.1.3. Detālplānojuma galīgās redakcijas 

un saistošo noteikumu 

apstiprināšanu; 

4.2.  Darba uzdevums detālplānojuma 

izstrādei; 
I 

 

4.3. Institūciju izsniegtie nosacījumi 

(tehniskie noteikumi) detālplānojumā 

ietvertajai teritorijai; 

I 

 

4.4. Institūciju atzinumu/ saskaņojumi 

detālplānojuma 1. redakcijas atbilstībai 

to izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem; 

I 

 

4.5. LKS- 92 koordinātu sistēmā izgatavots 

aktualizēts digitāls topogrāfiskais 

materiāls M 1:500,  

I 

Detālplānojums izstrādāts uz 2007.gada jūnijā digitāli 

uzmērītā topogrāfiskā plāna LKS 92 TM koordinātu 

sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, mērogs 1:500 

5. Prasības detālplānojuma izstrādei (detālplānojuma sastāvs)  

5.1.  Paskaidrojuma raksts, kurā ietilpst 

teritorijas pašreizējās izmantošanas 

apraksts un attīstības nosacījumi, 

detālplānojuma mērķi un uzdevumi, 

detālplānojuma risinājumu apraksts un 

pamatojums; 

I 

 

5.2.  Grafiskā daļa:    

5.2.1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas 

plāns; 
I 

Pašreizējās zemes izmantošanas plāns, M 1:1000 uzmērīts 

2007.gada jūnijā. Esošās pazemes komunikācijas iezīmētas 

plānā pēc ekspluatējošo organizāciju materiāliem, kā arī 

apsekotas dabā. 

5.2.2. Teritorijas plānotās (atļautās) 

izmantošanas plāns M 1:500  
I 

Atļautās izmantošanas plāns izstrādāts M:500 precizitātē, 

izdruka veikta M 1:1000. 

5.2.3. citus plānus (shēmas), kas 

nepieciešami atsevišķu plānoto 

(atļauto) izmantošanas veidu un 

izmantošanas aprobežojumu 

attēlošanai; 

I 

Detālplānojumam pievienots Aizsargjoslu plāns, M 1:1000, 

Sarkano līniju un parceļu plāns, M 1:1000, komunikāciju 

plāns, ceļu šķērsprofili  M 1:1000 

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi  
I 

 

5.4. Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

5.4.1. Jēkabpils novada pašvaldības 

lēmumi; 
I 

 

5.4.2. Zemes robežu plāna un 

Zemesgrāmatu apliecības kopijas; 
I 

 

5.4.3. Darba uzdevums detālplānojuma 

izstrādei; 
I 

 

5.4.4. Priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot 

detālplānojuma izstrādi, un 

sabiedriskās apspriešanas materiāli; 

A 

Pirms detālplānojuma izstrādāšanas tika izsūtītas vēstules 

ar detālplānojuma izstrādi saistītajiem zemes īpašniekiem.. 

5.4.5. Ziņojums par vērā ņemtajiem un 

noraidītajiem priekšlikumiem 

izstrādei un atzinumi par to 

ievērošanu; 

A 

Ierosinājumi detālplānojuma izstrādei netika saņemti 

5.4.6. Institūciju izsniegtā informācija, 

nosacījumi detālplānojuma izstrādei 

un atzinumi par to ievērošanu; 

I 

 

5.4.7. Ziņojums par institūciju nosacījumu 

ievērošanu; 
I 

Detālplānojumā ievēroti institūciju dotie nosacījumi 

5.4.8. Ziņojums par detālplānojuma I  
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atbilstību Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta teritorijas plānojumam; 

5.4.9. Izstrādātāja sertifikāta kopija; I  

5.4.10. Cita informācijas, kas izmantota 

detālplānojuma izstrādei. 
A 

 

6. Institūcijas, kuras sniedz nosacījumus detālplānojuma izstrādei un saskaņojumus/atzinumus par izstrādāto 

detālplānojuma redakciju: 

6.1. Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde; 
I 

 

6.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” I  

6.3. Valsts Zemes dienests I  

6.4. AS „Sadales tīkli” I  

6.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests 
I 

 

6.6. Krustpils novada būvvalde I  

6.7. Valsts meža dienesta Sēlijas 

virsmežniecība 
I 

 

7. Detālplānojuma izstrādes nosacījumi un laika grafiks 

7.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
A 

 

7.2. Pēc lēmuma pieņemšanas 

detālplānojuma izstrādātājs publicē 

paziņojumu par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, avīzē „Brīvā Daugava” un 

mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 

I 

Paziņojumi laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, „Brīvā 

Daugava” 

7.3. Detālplānojuma izstrādātājs pieprasa un 

saņem no institūcijām nosacījumus 

detālplānojuma izstrādei; 

I 

 

7.4. Detālplānojuma izstrādātājs iesniedz 

Jēkabpils novada pašvaldībai 

detālplānojuma pirmo redakciju lēmuma 

pieņemšanai par detālplānojuma pirmās 

redakcijas nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

vai detālplānojuma redakcijas 

precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja 

atzinumam. 

I 

 

7.5. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas detālplānojuma izstrādātājs: 

7.5.1. publicē paziņojumu par 

detālplānojuma sabiedrisko 

apspriešanu laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, avīzē „Brīvā Daugava” 

un mājas lapā 

www.jekabpilsnovads.lv, nosūta šo 

paziņojumu ar detālplānojuma 

risinājumu saistīto nekustamo 

īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem 

valdītājiem); 

I 

Publikācija laikrakstā ”Brīvā Daugava” 11.10.2011 un 

pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 

7.5.2. organizē sabiedrisko apspriešanu un 

pieprasa no institūcijām (skat. 6. 

punktu) atzinumus, apkopojot to 

rezultātus un atbilstoši 

koriģējot/pilnveidojot 

detālplānojumu; 

I 

Detālplānojuma materiāliem pievienots ziņojums par 

institūciju nosacījumu ievērošanu. 

7.6. izstrādāto detālplānojuma projekta 

galīgo redakciju (divus pilnus 
I 
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eksemplārus, iesietus cietos vākos kā 

arhīva eksemplārus, ar katram 

pievienotu detālplānojuma projektu 

digitālā formātā), detālplānojuma 

izstrādātājs iesniedz izskatīšanai 

izstrādes vadītājam.  

7.7. visos projekta eksemplāros uz projekta 

vāka, paskaidrojuma rakstā, apbūves 

noteikumos, grafiskās daļas plānos jābūt 

izstrādātāja - arhitekta parakstam; 

I 

 

7.8. izstrādāto detālplānojuma redakciju tā 

izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai 

Jēkabpils novada pašvaldībai lēmuma 

pieņemšanai par detālplānojuma galīgās 

redakcijas un saistošo noteikumu 

apstiprināšanu; 

I 

 

7.9. divu nedēļu laikā pēc minētā lēmuma 

pieņemšanas detālplānojuma izstrādātājs 

publicē šo lēmumu laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, avīzē „Brīvā Daugava” un 

mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv, 

norādot vietu, kur var iepazīties ar 

detālplānojumu; 

- 

 

7.10. divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma 

stāšanās spēkā detālplānojuma izstrādes 

vadītājs iesniedz VZD normatīvajos 

aktos par dokumentu izstrādāšanu un 

noformēšanu noteiktajā kārtībā 

apliecinātu apstiprināta detālplānojuma 

grafiskās daļas un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 

kopiju, kā arī grafiskās daļas plānus, 

kuros attēlota teritorijas plānotā 

(atļautā0 izmantošana un aizsargjoslas 

(digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 

koordinātu sistēmā) 6.10.2009.. MK 

noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 79. punktu; 

- 

 

 

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Gārdiņi” (kadastra numurs 56480010096) gala redakciju, pievienojot 

detālplānojuma digitālo versiju, iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma 

apstiprināšanu. 

 

Sagatavoja: teritoriālās plānošanas speciāliste:        Dzidra Nartiša 

 

 

Lēmums Nr.16 

 

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko 

darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

__________________________________________________________ 

E.Meņķis, I.Daņiļeviča 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu trešo daļu, LR Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra 

noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.
6
 punktu un ņemot vērā 

2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko 

darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā” (pielikumā). 

2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot algoto sabiedrisko darbu koordinatoram. 

3. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

 

 

2012.gada ____. ____________              Saistošie noteikumi Nr.3 

 

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību 

algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā 

 

Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta  

2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un 

preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu  

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 

 īstenotāju  izvēles principiem” 141.
6
 punktu 

 

 

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

veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā.  

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

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

dienests) organizē aktīvā nodarbinātības pasākuma – algotie pagaidu sabiedriskie darbi (turpmāk – 

pasākums) īstenošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pasākumu īsteno, ievērojot 

starp aģentūru un Jēkabpils novada pašvaldību noslēgtā līguma par algoto pagaidu sabiedrisko darbu 

veikšanu noteikumus un Jēkabpils novada pašvaldības vajadzības un priekšrocības piedalīties pasākumā tiek 

noteiktas katrā pagasta pārvaldē atsevišķi. 

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

kategorijām: 

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

bērnus (daudzbērnu ģimene); 

3.2. trūcīgām personām, kuru aprūpē ir bērni; 

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

palikuši pieci vai mazāk gadi; 

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

kārtībā piešķirts trūcīgas personas statuss; 

3.5. citi ilgstošie bezdarbnieki. 

4. Koordinētājs atbilstoši aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem iesaista bezdarbniekus pasākumā, 

ievērojot šo noteikumu 3.punktā noteikto priekšrocību prioritāro secību. 

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

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

bezdarbnieku sarakstu (pielikums). 

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

administrēšanas informācijas sistēmu (SOPA), pārbauda, vai bezdarbniekam Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ir piešķirts trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statuss un izdara atzīmi par 

bezdarbnieka atbilstību kādam no šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem. 

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

no savas rindas dalībai pasākumā vai nodarbināšana pasākumā ir pārtraukta, norādot atteikšanās vai dalības 

pārtraukšanas iemeslu. 

 



16 

 

 
 

Jēkabpils novada domes 

2012.gada 26.janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.3 

 

 

      Aktīvās nodarbinātības pasākumā – algotie pagaidu sabiedriskie darbi iesaistāmo 

bezdarbnieku saraksts Nr._____ 

       

Nr.p.k. 

 

Bezdarbnieka 

vārds, 

uzvārds 

Personas 

kods 

Prioritārie bezdarbnieki (trūcīgās personas)* 

aprūpē 

3 un 

vairāk 

bērni 

aprūpē 

ir 

bērni 

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

līdz vecumam, 

kas dod tiesības 

saņemt vecuma 

pensiju, t.sk. 

priekšlaicīgi, 

palikuši 5 vai 

mazāk gadi 

bāreņi vai bez 

vecāku 

gādības 

palikuši bērni 

līdz 24 gadu 

vecumam 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

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

 

Jēkabpils novada algoto sabiedrisko darbu 

koordinators 

 

______________________________ 

(amats, v.uzvārds) 

2012.gada _____________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

Jēkabpils novada Sociālā dienesta atzīmes veica 

_____________________________________ 

(pilns amata nosaukums, v.,uzvārds) 

 

 

 

______________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Saistošajiem noteikumiem Nr.3 

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību 

algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā 

 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 
 

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

nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.
6
 

punkts 
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2. Pašreizējā situācija un 

problēmas 

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

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

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr. 75 “Noteikumi par 

aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.
6
 

punkta deliģējumam, pašvaldība, atbilstoši tajā dzīvojošo personu vajadzībām, 

saistošajos noteikumos var noteikt bezdarbnieku grupas, kuras algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu veikšanā iesaistāmas prioritāri, tādējādi nodrošinot nepieciešamā 

atbalsta sociālo problēmu risināšanā sniegšanu. 

Līdz šim Jēkabpils novada pašvaldībā šādas prioritāri aktīvo nodarbinātības pasākumu 

īstenošanā iesaistāmās bezdarbnieku kategorijas netika noteiktas. 

 

3. Normatīvā akta 

projekta būtība 

Noteikt, ka prioritārā kārtībā algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaistāmi 

bezdarbnieki, kuri Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un: 

1) kuru aprūpē ir bērni, 

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

mazāk gadi; 

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

 Pārējie ilgstošie bezdarbnieki. 

Noteikt kārtību, kādā tiek izvērtēta bezdarbnieku atbilstība prioritārajai grupai. 

  

 

 

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību 

1. Sabiedrības 

mērķgrupa 

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

pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus, Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteiktajām prioritārajām pasākumā iesaistāmo personu grupām. 

2. Ietekme uz 

uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

3. Administratīvās 

procedūras 

raksturojums 

Nav attiecināms 

 

  

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu 

1. Finansiālā ietekme Nav attiecināms 

2. Cita informācija Nav 

 

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no 

pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas 

institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju 

funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas. Aktīvās nodarbinātības 

pasākumu - algotie pagaidu sabiedriskie darbi organizēs un 

īstenos koordinators sadarbībā ar Jēkabpils novada Sociālo 

dienestu (turpmāk - dienests), kurš veiks atzīmes par atbilstību 

saistošajos noteikumus noteiktajiem kritērijiem nodaļas 

iesniegtajos bezdarbnieku sarakstos. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā 

akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

mājaslapā internetā un pašvaldības mājaslapā internetā. 
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V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu 

1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem 

konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas saņemtas no NVA Jēkabpils nodaļas ekspertiem. 

2. Kāds konsultāciju veids ir izmantots Pārrunas 

3. Cita informācija Nav 

 

 

Domes priekšsēdētājs      E.Meņķis 

 

 

Lēmums Nr.17 

 

Par kārtību kādā tiek saskaņota būvniecība uz pašvaldībai piekrītošās zemes, 

par kuru ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums 

___________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, LR Ministru kabineta 

2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 9.7.punktu un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. UZDOT Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciālistam pamatojoties uz Jēkabpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem” (apstiprināti Jēkabpils novada 

2009.gada 17.septembra domes sēdē, protokols Nr.6, 18.§) veikt būvniecības saskaņošanu uz pašvaldībai 

piekrītošajām zemēm, par kurām ir noslēgti Lauku apvidus zemes nomas līgumi. 

2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājai. 

 

 

 

Lēmums Nr.18 

Par dzīvojamās mājas „Puteņi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā 

jumta, dūmvadu un ārsienu remontu 

___________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

  

Pamatojoties uz 04.06.2009. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, 28.09.2010. LR Ministru kabineta  

noteikumiem Nr.905 „Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju 

saistītās darbības” un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns), PRET – nav balsis, 

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

 

1. Akceptēt LVL 7000,00 dzīvojamās mājas „Puteņi”, Dunavas pagastā jumta, dūmvadu un ārsienu 

remontiem paredzēto summu iekļaušanu Dunavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā. 

2. Atļaut uzsākt veikt dzīvojamās mājas „Puteņi”, Dunavas pagastā jumta, dūmvadu un ārsienu remontu, pēc 
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tam kad Dunavas pagasta pārvalde Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai ir iesniegusi mājas 

„Puteņi”, Dunavas pagastā: 

1.1. tehniskās apsekošanas aktu; 

1.2. plānoto remontdarbu tāmi; 

1.3. apsaimniekošanas līgumus ar visiem dzīvokļu īpašniekiem un apliecinājumu tam, ka apsaimniekošanas 

līguma slēdzējs ir tiesīgs slēgt apsaimniekošanas līgumu; 

1.4. dzīvojamās mājas tehniskās inventarizācijas lietu; 

1.5. aprēķinu par apsaimniekošanas maksas palielināšanu, sakarā ar plānotajiem jumta, dūmvadu un ārsienu 

remontiem; 

1.6. dzīvojamās mājas īpašnieku sanāksmes protokolu, kurā dzīvokļu īpašnieki: 

1) akceptē dzīvojamās mājas jumta, dūmvadu un ārsienu remonta tāmi; 

2) lūdz Dunavas pagasta pārvaldi veikt remontus saskaņā ar akceptēto tāmi; 

3) apņemas apmaksāt remonta izdevumus, saskaņā ar aprēķināto apsaimniekošanas maksu, noslēdzot 

atsevišķu Vienošanos. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. 

 

 

Lēmums Nr.19 

 

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.20 

 

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.21 

 

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.22 

 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

  

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
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Lēmums Nr.23 

 

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.24 

 

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.25 

 

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.26 

 

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.27 

 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
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Lēmums Nr.28 

 

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.29 

 

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.30 

 

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.31 

 

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.32 

 

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.33 

 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

___________________________________________________________________ 
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E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.34 

 

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.35 

 

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.36 

 

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.37 

 

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.38 

 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
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Lēmums Nr.39 

 

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.40 

 

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.41 

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.42 

 

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.43 

 

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.44 

 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Liepiņa 



24 

 

 

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 
 

Lēmums Nr.45 

 

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.46 

 

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.47 

 

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.48 

 

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.49 

 

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.50 

 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

___________________________________________________________________ 
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E.Meņķis, A.Liepiņa 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 
 

 
Lēmums Nr.51 

 

Par ar zaudējuma atlīdzinājuma saistītā gadījuma 

un amatpersonu rīcības izvērtēšanu 

_____________________________________________________________ 

E.Meņķis 

  

 Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 

 
 

 

Lēmums Nr.52 

 

Par Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju 

noteiktās mēnešalgas apmēra atbilstoši novērtēšanas rezultātiem apstiprināšanu 

________________________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

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.§) un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas 

ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, 

Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, 

ATTURAS – 1 balss (Uldis Auzāns), Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem noteikto mēnešalgu ar 2012.gada 1.februāri saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. un pielikumu Nr.2. 

 

                                                                                          

  Pielikums Nr.1 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

26.01.2012. sēdes lēmumu Nr.52 (prot.Nr.2)  

 

Jēkabpils novada administrācijas darbinieku noteiktās mēnešalgas 

apmērs atbilstoši novērtēšanas rezultātiem 

 

Amata nosaukums slodze Noteiktās mēnešalgas 

apmērs par slodzi 

izpilddirektors 1.0 761 

finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājs 1.0 653 

izglītības un kultūras pārvaldes vadītājs 1.0 659 

īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļas vadītājs 

1.0 653 

lietvedības nodaļas vadītājs 1.0 544 

juriskonsults 1.0 659 

galvenais grāmatvedis 1.0 605 

teritoriālās plānošanas speciālists 1.0 549 

projektu speciālists 1.0 549 
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galvenais speciālists izglītības jautājumos 1.0 528 

galvenais speciālists kultūras un interešu izglītības 

jautājumos 

1.0 528 

darba aizsardzības un īpašumu pārvaldīšanas 

speciālists 

1.0 605 

galvenā grāmatveža vietnieks 1.0 544 

nodokļu administratore 1,0 461 

būvinženieris 1.0 480 

datorspeciālists 1.0 426 

informācijas un sabiedrisko attiecību 1.0 377 

lietvedis -sekretārs 1.0 431 

finansists-ekonomists 0.5 235 

sekretārs-arhivārs 0.5 187 

atbildīgais par autotransportu - automašīnas vadītājs 1.0 333 

sporta pasākumu organizators 0,5 132 

 

 

 

Pielikums Nr.2 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

26.01.2012. sēdes lēmumu Nr.52 (prot.Nr.2)  

 

Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju noteiktās mēnešalgas 

apmērs atbilstoši novērtēšanas rezultātiem 

 

Amata nosaukums slodze Noteiktās 

mēnešalgas 

apmērs par 

slodzi 

Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 522 

Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs 1.0 457 

Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs 1.0 452 

Kalna pagasta pārvaldes vadītājs 1.0 457 

Leimaņu 

pagasta pārvaldes vadītājs 

1.0 452 

Rubenes pagasta pārvaldes vadītājs 1.0 528 

Zasas pagasta pārvaldes vadītājs 1.0 517 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 1.0 549 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 0.5 213 

sociālā dienesta vadītāja 1.0 549 

   

Ābeļu tautas nama vadītāja 1.0 259 

Dunavas kultūras nama vadītāja 1.0 264 

Kalna kultūras nama vadītāja 0,7 193 

Leimaņu 

kultūras nama vadītāja 

1.0 272 

Rubenes kultūras nama vadītāja - koordinatore 1.0 396 

Zasas kultūras nama vadītāja 1.0 267 

Ābeļu bibliotēkas vadītāja 1.0 263 

Dignājas bibliotēkas vadītāja 1.0 266 

Dunavas bibliotēkas vadītājs 1.0 260 

Kalna bibliotēkas vadītāja 1.0 263 

Leimaņu bibliotēkas vadītāja 1.0 269 

Rubenes bibliotēkas vadītāja 1.0 269 
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Zasas bibliotēkas vadītāja 1.0 269 

Tadenavas bibliotēkas vadītāja 0.5 135 

Slates bibliotēkas vadītāja 0.75 197 

Liepu bibliotēkas vadītāja 0.75 199 

Mežzemes bibliotēkas vadītāja 1.0 263 

 

 

 

 

Lēmums Nr.53 

 

Par grozījumiem „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 

apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai ” 

________________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 

 

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

19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt  grozījumus Jēkabpils novada domes 20.01.2011. gada sēdes (protokols Nr.1.,16.§) lēmumu „Par 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 

noteiktajai mēnešalgu grupai.”  

 

Pielikums Nr.2 

Jēkabpils novada domes 20.01.2011.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.1, 16.§) 

Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada 

domes 26.01.2012. sēdes lēmumu Nr.53 

Protokols Nr.2 

 

Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgas 

maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai 

 

Nr. 

p.k. 

Mēneš- 

algas 

grupa Amata nosaukums slodze 

Apstiprināšanai 

mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

ar MK 

noteikumiem 

Nr.1651 

noteiktais 

mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

  Bāriņtiesa    

1. 11 Bāriņtiesas vadītāja  1,0 555 971 

  Sociālais dienests    

2.  8 

sociālais darbinieks 

pagasta pārvaldē - 370 614 

 

 

2. Grozījumi par maksimālās mēnešalgas apmēru stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri. 
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Lēmums Nr.54 

 

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2012.gada 1.janvāra  

līdz 2012.gada 31.augustam 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 

2012.gadam”, LR Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada domes 18.08.2011. izstrādātajiem un 

apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1 (protokols nr.11.5.§) „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un 

ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 

komitejas ierosinājumu, 

  

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt mērķdotāciju sadali Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2012.gada 1.janvāra  

līdz 2012.gada 31.augustam Ls 267 968 un sadalīt to sekojoši: 

 

Nr.  Nosaukums  Summa LVL 

1.  Ābeļu pamatskola  57 448,00 

2.  Bērzgala pamatskola  24 848,00 

3.  Dignājas pamatskola  34 808,00 

4.  Dunavas pamatskola  24 648,00 

5.  Rubenes pamatskola  46 168,00 

6.  Zasas vidusskola  80 048,00 

 

 

 

Lēmums Nr.55 

 

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 

2012.gada 1.janvāra  līdz 2012.gada 31.augustam 

_________________________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 

2012.gadam”, LR Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", Jēkabpils novada domes izstrādātajiem un apstiprinātajiem 

noteikumiem  Nr.1. no18.08.2011. protokols nr.11.5.§ „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai ” un 

ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 

komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 

no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam Ls 13 032 un sadalīt to sekojoši:  

 

Nr. Nosaukums Summa Ls 

1. Ābeļu pamatskola 504.00 

2. Bērzgala pamatskola 1520.00 

3. Dignājas pamatskola 2528.00 

4. Dunavas pamatskola 480.00 

5. Rubenes pamatskola 3296.00 

6. Zasas vidusskola 4128.00 

7. Nesadalītais atlikums 576.00 

 

 

 

 

Lēmums Nr.56 

 

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

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

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 

no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam 

___________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Interešu izglītības programmu un 

sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas lēmumu (protokols nr.1. no 03.01.2012.) un ņemot vērā 2012.gada 

19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Izvērtējot piešķirto finansējumu interešu izglītībai un pārskatot Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

iesniegtās interešu izglītības programmas: 

1. Noteikt sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās: 

1.1.  Ābeļu pamatskolā:  

1.-4.klašu koris   2 stundas  

                                                        Vokālais ansamblis „Mazie ābolēni” 2 stundas 

                                                                             Folkloras kopa „Mikālēni” 2 stundas 

Vieglatlētikas pulciņš 2.-9.klase 3 stundas 

Tautisko deju pulciņš „Žiperi” 2 stundas 

Interešu izglītības sporta metodiķis 4 stundas 

Kopā: 15 stundas 

1.2.  Dignājas pamatskolā: 

Folkloras kopa 5 stundas 

Mazpulki 2 stundas 

1.-9.klašu ansamblis 2 stundas 

Spēlēsim teātri 1 stunda 

Kopā: 10 stundas 

                  

1.3.  Dunavas pamatskolā: 



30 

 

Ansamblis 2 stundas 

Sporta pulciņš 2 stundas 

Kokapstrādes pulciņš 2 stundas 

Skatuves runa 2 stundas 

Kopā: 8 stundas 

 

1.4.  Bērzgala pamatskolā: 

2.-9.klašu sporta pulciņš 2 stundas 

Ansamblis 2 stundas 

Radošo darbu pulciņš 4.7.klase 2 stundas 

Dramatiskais pulciņš 1 stunda 

Mūsdienu deju pulciņš 1 stunda 

Kopā: 8 stundas 

 

            1.5.       Rubenes pamatskolā: 

1.-4.klašu tautisko deju kolektīvs 2 stundas 

1.-4.klašu koris 2 stundas 

1.-4.klašu vokālais ansamblis 2 stundas 

5.-9.klašu vokālais ansamblis 2 stundas 

Sporta pulciņš 2 stundas 

Kokapstrādes pulciņš 2 stundas 

Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas 

Kopā: 14 stundas 

 

1.6.  Zasas vidusskolā: 

2.-3.klašu koris 1 stunda 

4.-9.klašu koris 2 stundas 

1.-2.klašu tautu dejas 4 stundas 

3.-4.klašu tautu dejas 4 stundas 

5.-6.klašu tautu dejas 2 stundas 

7.-9.klašu tautu dejas 2 stundas 

10.-12.klašu tautu dejas 4 stundas 

Ansamblis 2.-5.klase 2 stundas 

Sporta pulciņš 2 stundas 

Kokapstrādes pulciņš 5.-9.klase 2 stundas 

Skolas avīze 5.-11.klase 1 stunda 

Vides izglītības pulciņš 2 stundas 

Kopā: 28 stundas 

 

Kopā novadā 83 stundas 

 

 

2. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 

31.augustam Ls 9767 un sadalīt to sekojoši: 

 

Nr. Nosaukums Summa Ls 

1. Ābeļu pamatskola 1568.00 

2. Bērzgala pamatskola 968.00 

3. Dignājas pamatskola 1208.00 

4. Dunavas pamatskola 968.00 

5. Rubenes pamatskola 1688.00 

6. Zasas vidusskola 3367.00 

 

 

 

Lēmums Nr.57 
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Par grozījumiem lēmumā „Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas domi par pašvaldību norēķinu kārtību par 

starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu maksu” 

(22.12.11.protokols Nr.17., 24.§) 

________________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, likumu „Par pašvaldībām”12.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, LR Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumu Nr.605 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un 

izlieto valsts budžetu pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktu, Ābeļu pagasta pārvaldes informāciju un 

ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu 

komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt sekojošus grozījumus lēmuma „Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas domi par pašvaldību norēķinu 

kārtību par starpības apmaksu starp valsts noteikto un pašvaldības noteikto brīvpusdienu maksu.” 

(22.12.2011.protokols Nr.17.,24.§) 2. punktā Ls 0,20 aizstāt ar Ls 0,30 ; Ls 1.00 aizstāt ar Ls 1.10  

 

 

 

Lēmums Nr.58 

 

Par priekšfinansējumu piešķiršanu projektam „Senioru ceļš” finansējuma 

saņēmējam biedrībai „ Sieviešu tiesību institūts” 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Jēkabpils novada noslēgtajā Līgumā par partnerību projektā (2011.gada 3.janvārī) 3.2. punkts  nosaka 

„Partneris līdzīgi ar STI iegulda projektā līdzfinansējumu ne mazāk kā Ls 462,80 biedrībai „Sieviešu tiesību institūts” 

apmērā. Partnerim ir tiesības ieguldīt projektā priekšfinansējumu, rakstiski vienojoties ar STI par tā kompensāciju.” 

Ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un 

Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Nepiešķirt biedrībai „Sieviešu tiesību institūts” finansējumu Ls 1104,00 kā projekta „Senioru ceļš”  

priekšfinansējuma nodrošinājumu. 

 

 

Lēmums Nr.59 

 

Par Jēkabpils novada Zasas vidusskolas direktora amatalgas apstiprināšanu 

______________________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punkts, LR Ministru kabineta 22.12.2009. 

noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", 

LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Zasas vidusskolas 

direktora E. Grauza un Zasas vidusskolas arodkomitejas priekšsēdētājas I.Dābolas iesniegumu Nr.1-16/3 no 

17.01.2012.  un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

un Finanšu komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Zasas vidusskolas direktora mēneša amatalgu  Ls 480,- (četri simti astoņdesmit lati) no 2012.gada 

01.februāra līdz 2012.gada 31.augustam :  

  

 

 

Lēmums Nr.60 

Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā 

2011./2012.mācību gadā 

____________________________________________________ 
E.Meņķis, U.Auzāns 

 

 

Pamatojoties LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 

2012.gadam”, LR Ministru kabineta 28.07.2009. Noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, LR 

Ministru kabineta 29.09.2010. Noteikumi Nr.583 „Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju 

pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm” un Zasas vidusskolas direktora E. Grauza 12.02.2012. iesniegumu 

Nr.1-16/1 un Zasas vidusskolas direktora E. Grauza un Zasas vidusskolas arodkomitejas priekšsēdētājas I.Dābolas 

17.01.2012.iesniegumu Nr.1-16/3 un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

  

Noteikt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba algas likmi no 2012.gada 

1.februāra  līdz 2012. gada 31.augustam sekojoši:  

 

 Zasas vidusskolā –     pedagoģiskā darba stāžs mazāks par 5 gadiem – Ls 250 

pedagoģiskā darba stāžs no 5 līdz 10 gadiem – Ls 255       pedagoģiskā darba stāžs no 10 

līdz 20 gadiem – Ls 260   

     pedagoģiskā darba stāžs lielāks  par 20 gadiem – Ls 260 

     vietniecei mācību darbā – Ls 362 

     vietniecei audzināšanas darbā – Ls 362 

 

 

Lēmums Nr.61 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības 

ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” (Nr.KPFI – 7/10) 

priekšfinansēšanai 

____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

22.pantu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.542 „Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai pašvaldības ēkās” nolikumam”  Jēkabpils novada pašvaldībai ir  noslēgts līgums ar Latvijas Republikas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu attīstību „Vides investīciju fonds” 

projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas 

mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” (Nr.KPFI – 7/10) realizāciju un ņemot vērā 

2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemt aizņēmumu  uz likuma Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 

10.panta 1.3.daļu  un ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnijaa noteikumiem Nr.542 „Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai pašvaldības ēkās”  nolikums” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada 

pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” (Nr.KPFI – 

7/10) priekšfinansēšanai par summu Ls 140 314  Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

2. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2013.gada 1.jūliju. 

3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

Lēmums Nr.62 

 

Par līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Brīvā Daugava” 

____________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2012.gada 19.janvāra Jēkabpils novada 

domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt  Ls  292 (divi simti deviņdesmit divi lati) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Brīvā Daugava” 

projekta līdzfinansēšanai pēc projekta atbalsta saņemšanas no Valsts Kultūrkapitāla fonda.  

2. Naudas līdzekļus piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

3. Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc līguma noslēgšanas par reklāmas ievietošanu. 

 

 

Lēmums Nr.63 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Dunavas Romas katoļu draudzei 

____________________________________________________ 

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta  2.daļa 3.,6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un ņemot vērā 2012.gada 19.janvāra  Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt naudas līdzekļus Ls 300,00 Dunavas Romas katoļu draudzei kapellas kapitālajam remontam pēc 

piestādītā rēķina. 

2. Naudas līdzekļus iekļaut 2012.gada budžeta projektā. 

 

Lēmums Nr.64 

 

Par elektrības norēķinu kartēm 

_____________________________________________ 

U.Auzāns, R.Rubina 
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Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā 2012.gada 

19.janvāra  Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Latvijas Pašvaldību savienības dāvinājumu 38 (trīsdesmit astoņas) elektrības norēķinu kartes izdalīt sociāli 

mazaizsargātai iedzīvotāju grupai – mājsaimniecībām, kuru ienākumi pēdējā gada laikā nepārsniedz LVL 120,00 uz 

vienu personu mēnesī. 

2. Atbildīgais par dāvinājuma izsniegšanu Jēkabpils novada sociālais dienests (vadītāja Ritma Rubina). 

 

 

Lēmums Nr.65 

 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

__________________________________________________________________ 

U.Auzāns, I.Tumanova 

 

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužama. 
 

 

Lēmums Nr.66 

 

Par nedzīvojamo telpu nomu 

(IK „Hertca”) 

_______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta 4.punktu, Civillikuma 

1036.pantu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas 4.2.punktu un 2012.gada 19.janvāra  

Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt IK „Hertca”, īpašniecei, nekustamajā īpašumā „Ambulance - Aptieka”, Zasā, Zasas pagastā 

Jēkabpils novadā, apzīmējums kadastrā 5698-001-0296, nedzīvojamās telpas 161,2 kv.m. platībā, ēkā ar apzīmējumu 

kadastrā 5698-001-0296-001, zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Tehniskās 

inventarizācijas lietas  telpu raksturojumu: Pielikums Nr.1. 

 
2. Iznomāt IK „Hertca”,  īpašniecei, zobārstniecības iekārtas uz 5 gadiem, saskaņā ar iekārtu raksturojumu: 

Pielikums Nr.2. 

 

3. Noteikt nomas maksu par šī līguma 1.punktā iznomātajām telpām LVL 10.00 (desmit lati un 00 santīmi) 

bez PVN gadā. 

4. Noteikt nomas maksu par šī līguma 2. punktā iznomātajām iekārtām LVL  10.00  (desmit lati un 00 

santīmi)  bez PVN gadā. 

5. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem pagasta pārvalde piestāda IK „Hertca” saskaņā ar Jēkabpils 

novada domes apstiprinātajiem tarifiem un noslēgtajiem līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem, atbilstoši telpu 

izmantošanas laikam. 

6. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Telpu un iekārtu nomas līgumu ar IK „Hertca, īpašnieci.  

7. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas līgumu, 

līgums netiek noslēgts. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļa. 
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Lēmums Nr.67 

 

Par nedzīvojamo telpu nomu 

(ģimenes ārsta prakse, „Aptieka - Ambulance”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads) 

______________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta 4.punktu, Civillikuma 

1036.pantu un 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 1.nodaļas 4.2.punktu 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt G.Z. ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai,  juridiskā adrese „Aptieka - Ambulance”, Zasa, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads, nekustamajā īpašumā „Ambulance - Aptieka”, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, 

apzīmējums kadastrā 5698-001-0296, nedzīvojamās telpas 222,3. kv.m. platībā, ēkā ar apzīmējumu kadastrā 5698-

001-0296-001, uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Tehniskās inventarizācijas lietas  telpu raksturojumu: Pielikums 

Nr.1. 

2. Noteikt nomas maksu par šī līguma 1.punktā iznomātajām telpām LVL 10.00 (desmit lati un 00 santīmi) 

bez PVN gadā. 

3. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem Zasas pagasta pārvalde piestāda ģimenes ārstei G.Z. saskaņā ar 

Jēkabpils novada domes apstiprinātajiem tarifiem un noslēgtajiem līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem, atbilstoši 

telpu iznomātajai platībai un izmantošanas laikam. 

4. Pilnvarot Zasas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar ģimenes ārsti G.Z.,  

juridiskā adrese „Aptieka-Ambulance”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.   

5. Lēmums zaudē spēku, ja divu nedēļu laikā no aicinājuma izsniegšanas nomniekam noslēgt Nomas līgumu, 

līgums netiek noslēgts. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļa. 

 

 

 

Lēmums Nr.68 

 

Par 2011.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un 

publicēšanu 
_____________________________________________________________ 

R.Rubina, I.Tumanova 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.janvāra vēstuli Nr. 17-Ie/733 

„Par saistošajiem noteikumiem”, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās 

daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,  

  

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Precizēt 2011.gada 22.decembra saistošos noteikumos Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2012. gada 19. janvāra vēstulē Nr. 17-Ie/733 „Par saistošajiem noteikumiem” (atzinumā), norādītajam (pielikumā – 

precizētais saistošo noteikumu teksts). 

 2. Publicēt precizētus 2011.gada 22.decembra saistošos noteikumos Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Ļaudis un Darbi”. 
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 3. Nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai triju dienu 

laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 25.11.2010.  

sēdes lēmumam Nr.68 (protokols Nr.15.24.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 

 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  

likuma 35.panta trešo un ceturto daļu un 10.panta trešo daļu, 

33.pantu un 36 panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības  

likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu, 

 

 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

 

 

1. Izteikt 3.2. punktu jaunā redakcijā: 

„3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši 

Ministru kabineta 2010.gada 30. marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto 

minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā. 

 

2. Izteikt 3.2.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:  

„3.2.1. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā 

nepārsniedz 90,00 latu.”  

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.4. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„7.1.4. Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izziņu), vai ir daudzbērnu ģimene (trīs un 

vairāk), tiek atbrīvoti no maksas par bērnu uzturēšanos Jēkabpils novadā esošajos bērnu rotaļu un attīstības centros.” 

 

4. Izteikt 12.7. punktu sekojošā redakcijā: 

„12.7. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pieņem sociālā 

dienesta vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu sagatavo un iesniedz 

izskatīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.” 

 

5. Izteikt 12.8. punktu sekojošā redakcijā: 

„12.8. Lēmumu par pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, mājokļa pabalstu, pabalstu medicīnas 

izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, pabalstu aprūpei mājās, pabalstu atsevišķu 

situāciju risināšanai pieņem sociālā dienesta vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmuma 

projektu sagatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo iedzīvotājus attiecīgajā pagasta 

pārvaldē.” 

 

 

6. Izteikt 12.9. punktu sekojošā redakcijā: 

„12.9. Lēmumu par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā pieņem sociālā dienesta vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās 

pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu sagatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš 

apkalpo iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē. 

 

7. Izslēgt 13.1. punktu. 
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8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 

Paskaidrojuma raksts 

 

Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī pastāvošā 

tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto problēmu 

nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma 

neesamība: 

 

Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi, paredz: 

1) 3.2. punkts paredz Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30. 

marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai 

pašvaldības noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava 

līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā. 

2) 3.2.1.apakšpunkts Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru 

ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz LVL90.00  

3) 12.7.,12.8.,12.9.punkti par lēmuma pieņemšanu (sociālā dienesta darbinieki sagatavo 

un iesniedz sociālā dienesta vadītājai informāciju par lēmuma projektu, ko akceptē. 

4)  13.1 – izslēgt. 

 

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.pantu, Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumiem nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu" ir nodrošināta pabalsta piešķiršana garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli. 

 

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi: 

 

Ņemot vērā to, ka pašvaldības saistošie noteikumi tika pieņemti laikā, kad spēka bija MK 

noteikumi 2009.gada 3.marta noteikumi Nr. 214, netika veikti grozījumi saistošajos 

noteikumos, bet faktiski lēmumu piešķiršana tika veikta pēc Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumiem nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu". 

 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums izstrādāt 

saistošos noteikumus: 

Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11”, 

turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35.panta trešo un ceturto daļu. 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums: 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt spēkā esošos normatīvos aktus. 

2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem nosacījumiem: 

Saistošo noteikumu būtība: izteikt Noteikumu 3.2.punktu un 3.2.1. apakšpunktu jaunā 

redakcijā. 

http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/35_30032010_299.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/35_30032010_299.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/35_30032010_299.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/35_30032010_299.pdf
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Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības budžetu:  

Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu, bet novērš esošās 

neprecizitātes. 

3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt 

esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi: 

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba 

vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums: 

fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā. 

4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu, 

informējot arī par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks 

jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību 

realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.: 

tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Jēkabpils 

novada sociālais dienests. 

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais regulējums 

nemaina līdzšinējo kārtību. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes 

procesā – Sociālā dienesta darbinieki; 

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas lapā; 

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: nav saņemti. 

 

 

Lēmums Nr.69 

Par 2011.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” precizēšanu un 

publicēšanu 
_____________________________________________________________ 

R.Rubina, I.Tumanova 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.janvāra vēstuli Nr.17-Ie/733 

„Par saistošajiem noteikumiem”, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās 

daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu,  

  

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns, Aivars Vanags), PRET 

– nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Precizēt 2011. gada 22. decembra saistošos noteikumos Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2012. gada 19. janvāra vēstulē Nr.17-Ie/733 „Par saistošajiem noteikumiem” (atzinumā), norādītajam 

(pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts). 
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 2. Publicēt precizētus 2011. gada 22. decembra saistošos noteikumos Nr.17 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

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

laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā.  

 

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 25.11.2010.  

sēdes lēmumam Nr.69 (protokols Nr.15.24.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu. 

 

 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.1. punktu jaunā redakcijā: 

„2.1 Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj Jēkabpils novada Sociālais dienests, saskaņojot ar attiecīgās 

pagasta pārvaldes vadītāju, pamatojoties uz personas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, šajos 

noteikumos noteiktajos gadījumos.” 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„3.1.3. Vienreiz gadā pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Pabalsts tiek 

izmaksāts, uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs LVL 20.00.” 

 

 

3. Izteikt 4.3. punktu jaunā redakcijā:  

„4.3. Lēmumu par materiālās palīdzības pabalsta piešķiršanu pieņem sociālā dienesta vadītājs, izvērtējot un akceptējot 

informāciju par lēmuma projektu, ko sagatavo sociālā dienesta darbinieks, kas apkalpo iedzīvotājus attiecīgajā pagasta 

pārvaldē.” 

 

4. Izslēgt 5.1. punktu. 

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 

 

Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.17 

„Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī pastāvošā 

tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto problēmu 

nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma 

neesamība: 

 

Grozījumu būtība: 
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1) Vienreiz gadā pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības 

dalībniekiem. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs LVL 20.00. 

Šo grozījumu pamatā ir Represēto apvienības un Latvijas Pašvaldību Savienības 

izteiktais priekšlikums sniegt materiālu palīdzību atceres dienās, neizvērtējot personu 

materiālo stāvokli. 

Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli. 

2) 4.3.punkts par lēmuma pieņemšanu - sociālā dienesta darbinieki sagatavo un iesniedz 

sociālā dienesta vadītājai informāciju par  lēmuma projektu, ko akceptē. 

3) 5.1.punkts - izslēgt. 

 

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi: 

 

Ņemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis nav uzlabojies, bet pašvaldības 

iedzīvotāju pieprasījums pēc represēto pabalsta radījusi interesi, pašvaldības 

pamatbudžetā ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Līdz ar to, Noteikumu minētie 

punkti stājas spēkā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ļaudis un darbi”. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums 

izstrādāt saistošos noteikumus: 

Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11”, 

turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35.panta trešo un ceturto daļu. 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums: 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis: – papildināt Noteikumus ar  3.1.3. apakšpunktu, 

lai vienreiz gadā parādītu godu un sniegtu materiālu palīdzību represētām personām un 

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 

2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem 

nosacījumiem: 

Saistošo noteikumu būtība:  

1. papildināt Noteikumus ar  3.1.3. apakšpunktu.  

pabalsta apmērs ir LVL 20.00.  

 Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības budžetu:  

Saistošo noteikumu projekts ietekmē esošo pašvaldības budžetu. 3.2. informācija par 

nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 

kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi: 

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, 

darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums: 

fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā. 

4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs 

mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai 

jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un 

iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.: 

tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - 
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procedūrām Jēkabpils novada sociālais dienests. 

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais 

regulējums nemaina līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes 

procesā – Sociālā dienesta klienti; 

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas lapā par 

aptaujas veikšanu no 2011.gada 9.novembra līdz 2011.gada 16.novembrim; 

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi:  

Priekšlikums: Ieviest  3.1.3. apakšpunktā paredzēto represēto personu un 

nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalsta piešķiršanu: vienreizējs 

pabalsts – LVL 20,00 apmērā.   

 

 

 

Nākamā apvienotā komiteju sēde 2012.gada 9.februārī plkst.10:00 

Nākamā domes sēde 2012.gada 16.februārī plkst.11:00 

 

 

 

 


